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ក-េសចក្តីេផ្តើម 
 

 
 

 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តដ៏ភ្លឺ ្វ ង និងចកខុវស័ិយដ៏ែវងឆង យ 
របស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
បនទទួលេសចក្តីសុខ សន្តិភព កតិយនុភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ។ កមពុជែដលធ្ល ប់ជសមរភូមិ ៃន
ករ្របទញ្របទង់ពីសំ ក់ម អំ ច និងស្រងគ មសីុវលិដ៏ ុ ៃំរ ៉ ជ លពិឃតៃនរបប្របល័យពូជ សន៍ 
បនែ្របក្ល យេទជទីផ រវនិិេយគដ៏ទក់ទញជរមមណីយ ្ឋ ន និងទីផ រេទសចរណ៍ដ៏លបលីបញលំ ប់ពិភពេ ក 
និងជ្របេទសមួយមនេមទនភពជតិេសមីមុខេសមីមត់ជមួយ្របេទសដៃទេលីពិភពេ ក។  
 េដីមបសីេ្រមចបនេគលេ ជយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លួន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកន់យករបបនេយបយ
្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក  និងរបបេសដ្ឋកិចចែបបទីផ រេសរ ីនិងេបីកចំហ េ យេធ្វីករងរកំែណទ្រមង់សុីជេ្រម 
និង ក់េចញយុទធ ្រស្ត ែផនករ និងេគលនេយបយជេ្រចីន ជពិេសសយុទធ ្រស្តចតុេកណ នងិ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងបនេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចេទកនុងតំបន់ និងពិភពេ ក។ 
  េ យែឡក ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល បនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករងរចំបង គឺករទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួល 
រ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរួម ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប់ ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន 
គតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វសិ័យ សំេ  បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមនវធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹង
អំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េដីមបីព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធិ 
របស់្របជពលរដ្ឋ  និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ នងិរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកចិច សងគម។ 

ឆន ២ំ០២០ ជឆន ែំដលមនករ្របឈមេ្រចីនស្រមប់្រកសួង េ យ រសភពករណ៍ទងំកនុង្របេទស 
និងេ្រក្របេទសមនករែ្រប្របួល េ យ រឥទធិពលៃនករ ល លៃនេ្រគះមហន្ត យៃនជំងឺកូវដី-១៩ ែដល
កំពុង តតបត និងបងកផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរជសកល នឱំយមនឧបសគគដល់ែខ សង្វ ក់ផគត់ផគង់ និងបងកជ
ករ ងំសទះេទដល់ត្រមូវករ ្រពមទងំលំហូរ ៃនករេធ្វីដំេណីរ េស កមម ពណិជជកមម និងករវនិិេយគ 
និងជះឥទធិពលអវជិជមនេទេលី្រគប់វសិ័យ ៃនសកមមភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ។ 

េ យែឡក វបិត្តិជំងកូឺវដី-១៩ក៏បនជះឥទធពិលអវជិជមនជេ្រចីនដល់្របតបិត្តិករករងររបស់្រកសួង
េយងីផងែដរ ជពិេសសេបសកកមមទងំកនុង និងេ្រក្របេទស លទធកមម នងិករបណ្តុ ះប ្ត ល េ យ រ
ជរ ្ឋ ភិបលបនកត់បនថយករចំ យេលីមុខសញញ ជេ្រចីន ចបព់ីេដីមឆន  ំ ២០២០មក កនុងេគលបំណង
េ្រតៀមទប់ទល់ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិកូវដី-១៩។ 
 របយករណ៍េនះេកីតេចញពីលទធផលៃនសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន  ំ២០២០ និងេលីកទិស
េ ករងរឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងែដលបន្របរពធេធ្វីៃថងទីៃថងអងគ រ ៍ ៥េ ច ែខមឃ ឆន ជូំតេទស័ក ពុទធសក ជ 
២៥៦៤ ្រតូវនឹង ៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ េនេភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ (េលខ ៥៣៤ ម វថិី
្រពះមុនីវង  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ)។ 
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ខ-សមទិធផលករងរ 
  
១-សកមមភពករងររដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
  

 
១-១-ករងររដ្ឋបល 
  
   -ទទួលលិខិតចូលពី្រកសួង- ថ ប័នននចំនួន៩០៦ចបប់ និងបញជូ នលិខិតេចញចំនួន៨៩៤ចបប់។ 
   -ថតចម្លង ល់លិខិតេចញ-ចូលកនុង្រកសួងតមកល់ទុកជឯក រ។ 
   -េរៀបចំ ងំប ពកយេ ្ល ក ទង់ជតិ ទង់ សន ទង់្រពះម ក ្រត កនុងពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ 
េនទីស្តីករ្រកសួង។  
   -េរៀបចំ និងបញជូ ន រលិខិតថ្វ យ្រពះពរ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម 
សហីមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នងិសេម្តច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មនិុនថសហីន ុ
្រពះវរ ជម ជតិែខមរ កនុងេសរភីព េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងសុភមងគល និងេធ្វី រលិខិតជូនពរថន ក់ដឹកនកំពូំលរបស់
ជតិ កនុងពធិបុីណយជតិ-អន្តរជតិ និងខបួកំេណីត។ 
   -េរៀបចំពិធីទទួលជួបសវនករករងរ រ ងថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ជមួយេ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត
ធរណរដ្ឋប ងំ ឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋគូប និង

ឯកឧត្តមអគគ ជទូតជបុ៉ន្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -េរៀបចំ្របជុំ មកមមវធិី្របជុំរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -េរៀបចំេធ្វីេសចក្តីជូនដណឹំងពីៃថងឈបស់្រមក ជូនថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ម្របតិទិនឈប់
ស្រមកពីករងរ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
   -េរៀបចំលិខិតបងគ ប់ករចតម់្រន្តី ជករចូលរមួពិធីបុណយជត-ិអន្តរជតិ នងិទទលួ-ជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូ
ជន់ខពស់បរេទសមកបំេពញទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -េរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ និងរបយករណ៍្រកសួង
្របចែំខ ្រតីមស ឆមស រយៈេពល៩ែខ និង្របចឆំន សំ្រមប់ជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង្រកសួងែផនករ។ 
  -្រគប់្រគង ពិនិតយ ម នជ្របចនូំវករសរេសរ និងរូបថត សរេសរខ្លឹម រ និងថតសកមមភពករងរ
ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករបញចូ លកនុងេគហទំព័រផ្លូ វកររបស់្រកសួង។ 
   -្រតួតពនិិតយ និងែថទម៉ំសីុនេម (Server) និង្រ វ្រជវឯក រពក់ព័នធនឹងបេចចកវទិយព័ត៌មន នងិ
ទូរគមនគមន៍។ 
   - ម ន ល់សកមមភពព័ត៌មនែដលេចញ មេវប យ្រកសួង និង ម្របព័នធ Facebook page។ 
   -េរៀបចំជំនួបពិភក ករងរេលីករ្រគប់្រគងបណ្ណ រ រ ងេលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក បណ្ណ រ 
ជមួយនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងនយក ្ឋ ននីតិកមម េនទសី្តីករ្រកសួង។ 
   -អនុវត្ត ផ ព្វផ យេសចក្តីជូនដំណឹង េសចក្តីែណន ំនិងបទ ្ឋ នគតិយុតនន មករែណនរំបស់
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ តឧបនយករដ្ឋម្រន្តីជូនថន ក់ដឹកន្ំរគប់អគគនយកេដីមប្ីរជប និងអនុវត្ត។ 
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   -ចូលរមួពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ សននបិតបូកសរុបលទធផលករងរ ពិធមីីទទញី សិកខ  េគរព
វញិញ ណកខនធ និងទទួល-ជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទសមកបំេពញទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ។ 
   -េរៀបចំ្របជុំស្តីពីវឌ នភពករងររបស់នយក ្ឋ នរដ្ឋបល េន ល្របជុំទីស្តីករ្រកសួង។ 
      -ចូលរួម្របជុំស្តីពីករេ្រតៀមលកខណៈេរៀបចំពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ ្រពះ ជពិធី្របទនសញញ ប្រត
សេមព ធប៉ុស្តិ៍សុខភព និងករេ្រតៀមលកខណៈទទួល-ជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស មកបំេពញ
ទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េនគណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំបុណយជត-ិអន្តរជតិចំនួន១១េលីក។ 
១.២.ករងរបុគគលកិ និងធនធនមនុស  
   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីត្រកុម្របឹក វនិ័យ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច។ 
   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីតេលខធិករ ្ឋ ន្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ ្របច្ំរកសួងទំនក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តពីីករបេងកតីគណៈកមម ធិករ ងំស៊ប់បំេពញសិទធ ិេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជូនម្រន្តី ជករ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិ ជូនម្រន្តី ជករសីុវលិ្របចឆំន ំ
២០២១ ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពកីរេ្រជីសេរសីម្រន្តីជប់កិចចសនយ ឱយចូលបេ្រមីករងរេនទីស្តីករ្រកសួង 
និងមនទីរទនំក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត ស្រមប់ឆន ២ំ០២១។ 
   -ទទួល្របកសរបស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈស្តីពីករដំេឡងី នន្តរស័ក្តិ និងថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន២៩៣រូប ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករែតង ងំម្រន្តី ជករចំនួន៩រូប ជជនំួយកររដ្ឋេលខធិករចំនួន៥រូប ្របធនមនទីរ
ចំនួន២រូប ្របធនករយិល័យចំនួន១រូប និងអនុ្របធនករយិល័យចំនួន១រូប។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករចត់ ងំម្រន្តី ជករចំនួន៦រូប និង ក់ឱយេធ្វីកមមសិក កលបងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
រយៈេពល១២ែខ។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករទទួល្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន៤រូប ពី្រកសួងមុខងរ ធរណៈចំនួន១រូប 
្រកសួងែផនករចំនួន១រូប ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទចំនួន១រូប និង្រកសួងម ៃផទ
ចំនួន១រូប ឱយមកបេ្រមីករងរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរ្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន៤រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច ឱយេទបេ្រមីករងរេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសងួម ៃផទចំននួ៣រូប និង្រកបខ័ណ្ឌ
្រកសួងពណិជជកមមចំននួ១រូប។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករលុបេឈម ះម្រន្តី ជករចំនួន២រូប ពី្រកបខណ័្ឌ ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េ យទទួលមរណភព នងិ ឈប់ពកីរងរ។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករអនុញញ តឱយេ្របី្របស់ម្រន្តីជប់កិចចសនយ បេ្រមីករងរេនមនទីរ ជធនី-េខត្ត
ឆន ២ំ០២០។ 
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   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករ យតៃម្លេ្រគឿងឥស រយិយស្រកសួង។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករប្តូរេឈម ះម្រន្តីជប់កិចចសនយចំនួន២រូប។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករ ក់ម្រន្តី ជករចំនួន២រូប ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត ។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករអនុញញ តឱយម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ចូលបេ្រមីករងរវញិ។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរភរកិចចម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ពី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច ឱយេទបេ្រមីករងរេនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
 ១.៣.ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
   -េរៀបចំបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជករចំនួន២០រូបស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៤រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអភិវឌ ន៍ភពជអនកដឹកន ំ េដីមបកីរែក
ទ្រមង់េនមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តកិរកមពុជ-សឹង្ហបុរ។ី 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន២រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីនីតិវធិីៃនករ ក់ពកយេសនីសុំលិខិតឆ្លងែដន
ករទូត និងផ្លូវករេអឡចិ្រតូនិកថមី(E passport) េន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករ្រកបខ័ណ្ឌ ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៦រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង េន ភូមិនទរដ្ឋបល។ 
 ១.៤.ករងរហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
   -ចូលរមួពិនិតយផ្តល់េយបល់ទក់ទងចំ យៃផទកនុងរបស់អងគភពក៏ដូចជ្រកសួងទងំមូល។ 
   -ទូទត់ឯក រេបសកកមមកនុង្រកសួងជូនថន កដ់ឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្របចែំខ។ 
   -ទូទត់ ជជេទយយបុេរ្របទន ឆន ២ំ០២០ទងំបួនជុ។ំ 
   -ទូទត់ចំ យសននិបតបូកសរុបលទធករងរឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ អនុវត្តករងរបន្តឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួង។  
   -ទូទត់ៃថ្លេ្របី្របស់ទឹកចប់ពីៃថងទី១៧ ែខកកក  ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ២០២០។ 
   -ទូទត់ៃថ្លេ្របី្របស់អគគិសនី្របចែំខៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ដល់ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០។ 
   -ទូទត់ៃថ្លេ្របី្របស់ទូរស័ពទ(Mobile) ចប់ពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ដល់ែខមិថុន ឆន ២ំ០២០។ 
   -ទូទត់ៃថ្លេ្របី្របស់ទូរស័ពទ IDD ចប់ពីែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ ដល់ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០។ 
   -ទូទត់្របក់េបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភបុណយភជុ ំបិណ្ឌ  ជូនថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ និងម្រន្តីជប់កិចចសនយ 
្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រេសនីសុំេគលករណ៍ធនចំ យទិញរថយន្ត ឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំ យសមភ រ និងបរកិខ របេចចកេទសព័ត៌មនវទិយឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រេសនីសុំេគលករណ៍ធនចំ យសមភ រ និងសមភ រេ្របី្របស់ ឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រពិេ្រគះៃថ្លទិញម៉ូតូ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់សង្ហ រមិ និងសមភ រេ្របី្របស់ឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់ករេបះពុមពេសៀវេភចបប់្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់េ្របងឥនធនៈ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់ករងរជួសជុលមេធយបយដឹកជញជូ នឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់សមភ រអនម័យ ែថទអំគរនឹងឧបករណ៍បេចចកេទស្របចឆំន ២ំ០២០។ 
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   -េរៀបចំឯក រទូទត់សមភ រករយិល័យ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់សមភ រ និងបរកិខ បេចចកេទសមិនែមនព័ត៌មនវទិយ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់ករងរជួសជុលែកលម្អបនទប់ ល្របជុអំន្តរជតិ ដបូំលបុសបុក ខណ្ឌ កញចក ់
បនទប់ទឹក និងេ ង ក់ម៉ូតូ េនទសី្តីករ្រកសួង។ 
   -េរៀបចំឯក រេសនីរសំុឥណទនបែនថមជំពូក៦៤ ឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រ ងសរុបែផនករលទធកមម្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រគេ្រមងកមមវធិីចំ យថវកិទូេទរបស់រដ្ឋឆន ២ំ០២១។ 
   -ែបងែចកេ្របងឥនធនៈេ ះ្រ យ ល់េបសកកមម សំេណីេផ ងៗជូនថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ។ 
   -ែបងែចកសមភ រករយិល័យ សមភ របេចចកេទស និងេ ះ្រ យ ល់េបសកកមម និងសំេណីេផ ងៗជូន 
ថន ក់ដឹកននំយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
   -ែបងែចកទឹកបរសុិទធស្រមប់្របជុំជូនថន ក់ដឹកន ំនងិ មប ្ត នយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
   -ជួសជុលសមភ រករយិល័យ េ្រគឿងយន្ត និងបរកិខ បេចចកេទសកនុងទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -ចូលរួមេផទ ងផទ ត់បញជ ី រេពភី័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ មប ្ត មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ- 
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 ១.៥.ករងរែផនករ និងសថតិិ 
   -េរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល២០២១-២០២៣ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -ទទួលឯក រពី្រកសួងែផនករស្តីពីសំេណីសំុេរៀបចំគេ្រមងស្រមប់ ក់បញចូ លកមមវធិីវនិិេយគ
ធរណៈ(ក.វ.ស) ៣ឆន រំកំិល២០២១-២០២៣។ 

   -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ ទងំរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ជធនី-េខត្ត 
ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េធ្វីករផ ព្វផ យ និងេរៀបចំទ្រមង់ែបបបទ េដីមបីបំេពញនូវ ងែផនករចំ យ។ 
   -េធ្វីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិស្រមប់ករ្រគប់្រគង ឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច។ 
   -េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពដំ ក់កលទី១ ២០១៨-២០២០ 
និងផ្តល់ធតុចូលេលីែផនករដំ ក់កលទី២ ២០២១-២០២៥ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងេគលនេយបយជតិ
ស្តីពីមនុស ចស់២០១៧-២០៣០។ 
   -េរៀបចំឯក រដំេឡងីថន ក់ មក្រមិតសញញ ប្រត និងដំេឡងីថន ក់ មេវនអតីតភព របស់នយក ្ឋ ន
ែផនករ និងសថិតិ។ 
   -េធ្វីករ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់រចួ ល់ និងេរៀបចំចង្រកងឯក រេទ មវស័ិយមួយៗ ែដលបនអនុវត្ត
កន្លងមក េដីមបី ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនតិយ និងចុះហតថេលខ េផញីជូនវទិយ ថ នជតសិថិតិៃន្រកសួងែផនករ និងទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី 
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   -េរៀបចំែផនករ្រកសួងេដីមបី ក់ចូលកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
   -បន្តែកស្រមួលេទេលីទ្រមង់ែបបបទ និងករេរៀបចំ្របព័នធទិនននយ័ េដីមបងីយ្រសួលកនុងករស្រមួល
ព័ត៌មន របស់ម្រន្តី ជករ្រគប់ប ្ត នយក ្ឋ ន និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចណុំះឱយទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -េធ្វីករេរៀបចំបញចូ លទិនននយ័សថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំេទ មវសិ័យរបស់្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ស្រមប់ឆន ២ំ០២០។ 
   -បញចូ លទិននន័យជបន្តបនទ ប់ និងចុះ ម នករអនុវត្តចបប់។ 
   -ពិនិតយេផទ ងផទ ត់សថិតិទូេទ្រកសួង និងែកស្រមួល មនយក ្ឋ ននីមួយៗ ថន ក់ក ្ត ល េដីមបីេធ្វី 
បចចុបបននភព េឡីងវញិ។ 
   -បន្តេធ្វីករែកស្រមួលតួនទីម្រន្តី និងមុខងរដល់នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ។ 
   -បំេពញករងរ ម ន និង យតៃម្ល ល់កិចចករែផនករកិចច្របតិបត្តិករករងររបស់អងគភព។ 
   -បន្តេរៀបចំបញចូ លទិននន័យ ងរបយករណ៍សមិទធកមមអនុវត្តថវកិកមមវធិី ស្រមប់ករ្រគប់្រគង
ឆន ២ំ០១៩ មអគគនយក ្ឋ នទំងបី និង មមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ជធនី-េខត្ត។ 

   -េ្រតៀមេរៀបចំ ងរបយករណ៍សមិទធកមមអនុវត្តថវកិកមមវធិី ស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០ ម
អគគនយក ្ឋ នទងំបី នងិ មមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
   -សរុបរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តថវកិកមមវធិីឆន ២ំ០២០េនទីស្តីករ្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត។ 
   -បន្តេធ្វីករ្រសង់ទិននន័យ នងិសកមមភពេផ ង  ៗេន្រគប់ប ្ត នយក ្ឋ ន អងគភពែដលពក់ព័នធ និងមនទីរ 
ជធនី-េខត្ត េដីមបសីរុបរបយករណ៍កនុងករចុះ ម ន និង យតៃម្លេនករងរែដលបនអនុវត្តកន្លងមក។ 

   -េរៀបចំែកស្រមួលនូវទ្រមង់ែបបបទសកមមភពករងរៃនករអនុវត្តថវកិកមមវធិីឆន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តថវកិកមមវធិីឆន ២ំ០២០ របស់អគគនយក ្ឋ នទងំបី 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
   -ចូលរួមសិកខ ស្តីពីករេ្របី្របស់ និងេរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ(ក.វ.ស)៣ឆន រំកំិល 
េនស ្ឋ គរអងគរប៉ ៉ ឌី េខត្តេសៀម ប។ 
   -ចូលរមួសិកខ ែចករែំលកបទពិេ ធន ៍និងព្រងឹងសមតថភពដល់ករងរ្រកុមអន្តរ្រកសួង ម ន
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ្របជជន២០១៦-២០៣០ េនស ្ឋ គរសុខភនំេពញ។ 
   -េរៀបចំ្របជំុ និងចូលរមួ្របជំុ េនទីស្តីករ្រកសួង និង្រកសួង- ថ ប័នេផ ងចំនួន១៥េលីក។ 
 ១.៦.ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជត ិ
  -ចូលរួមទទួលគណៈ្របតិភូែដលបនមកជួបសែម្តងករគួរសមជមួយេ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត 
ែម៉ន សំអន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចចំនួន៤េលីក 
គឺឯកឧត្តមឯកអគគរដ្ឋទូតសហរដ្ឋ េមរកិ ឯកឧត្តម ឯកអគគ ជទូតជបុ៉ន េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ
ប ងំ និងេ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋគូប ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េនទីស្តីករ្រកសួង បនទប់
ទទួលេភញ វអន្តរជតិ។ 
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  -ស្រមបស្រមួលលិខិត នងិចូលរមួកនុងកមមវធិីបដិស ្ឋ រកិចចជូនគណៈ្របតិភូអធិករកិចចទី្រកុងហូជីមិញ 
ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម មកបំេពញទស នកិចចផ្លូ វករ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កលពីៃថង
ទី១២ ដល់ៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 
  -ស្រមបស្រមួល និងចត់ែចងដំេណីរទស នកិចចករងរ របស់គណៈ្របតិភូជន់ខពស់្រកសួងទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច េន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ៃថងទី២៦ដល់ៃថងទី២៨ 
ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០។ 
  -ចូលរមួពិធីេគរពវញិញ ណកខនធសពឥស រជនជន់ខពស់ ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េន
ថ នទូត ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជចំនួន២េលីក។ 

  -ចត់ម្រន្តី ជករចំនួន២រូបចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីនីតិវធិីៃនករ ក់ពកយេសនីសំុលិខិតឆ្លងែដន
ករទូត និងផ្លូវករេអឡចិ្រតូនិចថមី(E passport) េន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
   -ចូលរួមពិធីបុណយជតិៃន ធរណរដ្ឋសហព័នធ ល្លឺម៉ង់ចំនួន១េលីក សហព័នធរុស ីចំនួន១េលីក 
ធរណរដ្ឋកូេរច៉ំនួន១េលីក ្រពះ ជ ច្រកជប៉ុនចំនួន១េលីក និង្រពះ ជ ច្រកៃថចំនួន១េលីក 

េន ថ នទូត្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
  -ចូលរួមពិធីទទួល និងជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ ដឹកនេំ យឯកឧត្តម ប៊ុនញងំ វរជីត 
អគគេលខធិករមជឈមិបក ្របជជនបដិវត្តន៍ វ និងជ្របធនរដ្ឋៃន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ 
េនមុខ្រពះបរម ជ ងំ។ 
   -េរៀបចំេ្រគឿងឥស រយិយសសហេម្រតីចំនួន២េ្រគឿង ជូនឥស រជនជន់ខពស់ៃន ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម ែដលមន ន ៃដកនុងកររមួចំែណកបំេពញភរកិចច េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
   -ស្រមបស្រមួលលិខិតឆ្លងែដនជូនថន ក់ដឹកន្ំរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
ចំនួន១៩ចបប់។ 
   -បកែ្របលិខិតេផ ងៗចំនួន១០ចបប់។ 
   -េធ្វីេសចក្តី្រពងនូវខ្លឹម រៃនធតុចូល(Input)ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្ត ិករកនុងវសិ័យអធិករកិចច 
(Cooperation on Inspection Affairs) េផញីេរជូន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងអធិករកិចច
រ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េដីមបីេ្រតៀមកនុងកិចច្របជំុគណៈកមមករច្រមុះកមពុជ-េវៀត ម(JC) 
េលីកទី១៨ ឆន ២ំ០២០។ 
  -ចូលរួមកិចច្របជុំគណៈកមមករច្រមុះកមពុជ-េវៀត ម(JC) េលីកទី១៨ េន្រកសួងករបរេទស និង
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ម្របព័នធវេីដអូConferenceចំនួន៣េលីក ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច វបបធម៌ 
វទិយ ្រស្ត និងបេចចកេទស េ យេ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី រដ្ឋេលខធិករតំ ងឱយ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -ចូលរមួកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងេដីមបពីិភក េលីខ្លឹម រេសចក្តី្រពងកំណត់េហតុកិចច្របជុំគណៈកមមករ
ច្រមុះកមពុជ-េវៀត ម(JC) េលីកទី១៨ ម្របព័នធវេីដអូ កលពីៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។ 
 -េរៀបចំកិចច្របជំុ និង ម នវឌ នភពករងររបស់នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ េនទីស្តីករ
្រកសួងចំនួន៤េលីក។ 
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២.សកមមភពករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
 
 ២.១.ករងរនីតិកមម 
 -េរៀបចំ្របជុ ំនិងចូលរមួ្របជំុេនទីស្តីករ្រកសួង និង្រកសួង- ថ ប័នេផ ងចំនួន៣៧េលីក។ 
 -ចូលរមួករពរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកចិច កនុងកិចច្របជំុអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី
ចំនួន២េលីក។ 
 -បញចូ លឯក រចបប់ចំននួ៧២ចបប់ េទកនុងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
 -ចូលរមួជនំួបពិភក ករងរេលីករ្រគប់្រគងបណ្ណ រ របស់េលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក បណ្ណ រ ជមយួ
នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងនយក ្ឋ ននីតិក មម េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េនស ្ឋ គរសុខភនំេពញចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួពិធីអបអរ ទរខួបេលីកទី១០៩ ទិ អន្តរជតិនរ ី ៨មីន ឆន ២ំ០២០ េ្រកម្របធនបទ«មន
សន្តិភពមនករេលីកកមពស់េយនឌ័រ» េនទីស្តកីរ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួពធីិបទិវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ េនទីស្តីករ្រកសួងចនំួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួពិធីពន្លត់េទៀនជ័យ អបអរ ទរខួបអនុស វរយីេ៍លីកទី៦៧ ទិ បុណយឯក ជយជតិ និងទិ កំេណីត
ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ េនវមិនឯក ជយ។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន េនេខត្តកំពង់ធំចំនួន២េលីក 
េ យមនអនកចូលរមួចំននួ១១២នក់ (្រស្តីចំនួន២៩នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបល េនេខត្តែកបចំននួ១េលីក េ យមនអនកចូល
រមួចំនួន៣២០នក់ (្រស្តីចំនួន២៣៦នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក េនេខត្ត្រពះសីហនុចំនួន៥េលីក 
េ យមនអនកចូលរមួចំននួ១៥៨នក់ (្រស្តីចំនួន៦២នក់)។ 
 ២.២.ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់ចំនួន១០២េលីក(អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភចំនួន៦េលីក 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៩៦េលីក) គឺចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគកចំននួ៥៣េលីក(េខត្ត្រពះសីហនុចំនួន១៥េលីក 
កំពង់ធំចនំួន១១េលីក ្វ យេរៀងចំនួន១១េលីក ្រកេចះចំននួ៥េលីក កំពង់ចមចំននួ៤េលីក ក ្ត លចំនួន
៣េលីក សទឹងែ្រតងចំនួន៣េលីក និងេខត្តែកបចំនួន១េលីក) ចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ នចំនួន៣៥េលីក
(េខត្ត្រពះសីហនុចំនួន១០េលីក ្រកេចះចំនួន៦េលីក កំពង់ចមចំនួន៥េលីក ឧត្តរមនជ័យចំនួន៤េលីក 
កំពង់ធំចំនួន២េលីក ក ្ត លចំនួន២េលីក ែកវចំនួន២េលីក តបូងឃមុ ំចំនួន២េលីក ែកបចំនួន១េលីក 
និងេខត្តកំពតចំនួន១េលីក) ចបប់ស្តីពកីរបងក រ និងករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍
ចំនួន២េលីក(េខត្តកំពតចំនួន២េលីក) ចបប់ភូមិបលចំនួន២េលីក(េខត្តេសៀម បចំនួន២េលីក) ចបប់ស្តីពី
កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិចំនួន១េលីក(េខត្តកំពតចំនួន១េលីក) និងចបប់ស្តីពី
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ច ចរណ៍ផ្លូវេគក និងចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ នចំនួន៩េលីក(េខត្តៃ្រពែវងចំនួន៧េលីក និងេខត្ត
កំពង់សពឺចំនួន២េលីក) េ យមនអនកចូលរមួចំនួន២៥,៣៤១នក់ (្រស្តីចំនួន១០,៥៣៣នក់) និងបនទទួល
សំណួរចំនួន១,៥២២សំណួរ។ 
 -េធ្វីទំនក់ទំនងនយក ្ឋ នហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់ េដីមបេីរៀបចំបែនថមផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករស្រមួល
អនុ្រកឹតយ េលខ៤៤ អន្រក.បក ស្តីពីករពិន័យអន្តរករណ៍ចំេពះបទេលមីសនិងចបប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក។ 
 -េធ្វីទំនក់ទនំង និងេបកីេសៀវេភពីនយក ្ឋ នហរិញញវតថុ នងិផគតផ់គង់នូវ៖ 
  +ចបប់ស្តីពីករបងក រ នងិករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ចំននួ៧០០កបល។ 
  +ចបប់ស្តីពី កចិចករពរបរ ិ ថ ន និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិចនំនួ៣៥០កបល។ 
  +ចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ នចំនួន១០៥០កបល។ 
 -ទទួល poster និង leaflet ពី ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆងំនឹងេ្រគឿងេញ នចំនួន២៩០០សន្លឹក។ 
 -ទទួលេសៀវេភចបប់ស្តីពីករបងក រ និងករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ 
ពី ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆងំជំងឺេអដស៍ចំនួន៧០០កបល។ 
 ២.៣.ករងរទំនកទ់ំនងជមយួ ជរ ្ឋ ភិបល 
  ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួងេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយចំនួន៤េលីក េសចក្តី្រពង 
ចបប់ចំនួន៣២េលីក េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយចំនួន៣៤េលីក និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តចំនួន១៦េលីក។ 
 ២.៤.ករងរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
  -ចូលរួម ្ត ប់សម័យ្របជុំេពញអងគរបស់រដ្ឋសភ េលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន៣៣េលីក ករេបះេឆន ត
េ្រជីស ងំចំនួន២េលីក ករេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តចនំួន១េលីក នងិករសេ្រមចអំពសុីពលភពចំនួន១េលីក។ 
  -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភ េលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំននួ៤០េលីក។ 
 
៣.សកមមភពករងរអធិករកិចច 
 
 ៣.១.ករងរអធិករកិចចេលើវសិយ័េសដ្ឋកិចច 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៩ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន មប ្ត មនទីរ-អងគភព កនុងេខត្តចំនួន១១ រួមមន៖ េខត្តបត់ដំបង សទឹងែ្រតង 
កំពង់ធំ កំពងច់ម រតនគិរ ីបនទ យមនជ័យ ្រពះសីហនុ កំពង់សពឺ េកះកុង ្រកេចះ និងេខត្តៃ្រពែវង។ 
 ២.េធ្វីេសចក្តីែណនជូំនប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ឱយជួយជំរុញែកលម្អចំណុចខ្វះខតដល់មនទីរ-អងគភព ែដល
សថិតេ្រកមឱ ទបនចំននួ ១០លិខិត រមួមន៖  ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ្រកសួង
ែដនដី នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ ្រកសួងេទសចរណ៍ ្រកសួងែរ ៉ នងិថមពល ្រកសួងឧស ហកមម សិបបកមម 
និងន នុវត្តន ៍និង្រកសួងពណិជជកមម។ 
 ៣.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខតពី្រកសួង ថ ប័ន អងគភពចំនួន ៦លិខតិ 
រមួមន៖ អងគភពអគគិសនីេខត្តបត់ដំបង មនទីរែរ ៉និងថមពលេខត្តកំពងធ់ ំ ែកវ ្រកេចះ ែកប និងេខត្តតបូងឃមុ។ំ 
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 ៣.២.ករងរអធិករកិចចេលើវសិយ័រដ្ឋបលទូេទ 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋរមួមន៖ 
   -ករយិបរេិចឆទ២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួងចំនួន១ និងមនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន៣ 
រមួមន៖ ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមន៍ និយត័ករទូរគមនគមន៍ ទូរគមនគមន៍កមពុជ ៃ្របសណីយ៍
កមពុជ និងអងគភពេ្រកមឱ ទ េខត្តក ្ត ល ៃប៉លិន និងេខត្តកពំង់ធំ។ 
   -ករយិបរេិចឆទ២០១៩ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ េន មប ្ត មនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន៤ រមួមន៖ 
េខត្តៃ្រពែវង កំពត ែកវ និងេខត្តតបូងឃមុ។ំ 
 ២.ទទួលរបយករណ៍ពី្រកសួងេផ ងៗចំនួន៨ របយករណ៍ជូន្រជបពី្រកសួងចំនួន៣ អងគភពចំនួន១ 
និងមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចចនំួន១៩គឺ៖ 
   -របយករណ៍ទទួលពីប ្ត ្រកសួងចំនួន៨គឺ៖ 
   +្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈចំនួន៩េលីក។ 
   +្រកសួងករពរជតិចំននួ៨េលីក។ 
   +្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ចំនួន៦េលីក។  
   +្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម នងិសំណង់ចំននួ៦េលីក។ 
   +្រកសួងម ៃផទចំនួន២េលីក។  
   +្រកសួងេទសចរណ៍ចំនួន២េលីក។  
   +្រកសួងពណិជជកមមចំនួន២េលីក។ 
   +្រកសួងព័ត៌មនចំនួន១េលីក។ 
  -របយករណ៍ជូន្រជប មប ្ត ្រកសួងចំននួ៣ អងគភពចំនួន១ នងិមនទីរទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចចំនួន១៩គឺ៖ 
   +្រកសួងមុខងរ ធរណៈចំនួន៩េលីក។ 
   +្រកសួងករពរជតិចំនួន២េលីក។  
   +្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈចំនួន២េលីក។ 
   + ជញ ធរអគគិសនីកមពុជចនំួន១េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តេកះកុងចំនួន១០េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តតបូងឃមុចំំនួន១០េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តបត់ដំបងចំននួ១០េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនីភនេំពញចំនួន៩េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តេពធិ៍ ត់ចំននួ៩េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត ែកវចំនួន៩េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត ្វ យេរៀងចំនួន៨េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តែកបចំនួន៨េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកពំងច់មចំននួ៧េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកពំងស់ពឺចំនួន៧េលកី។ 
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   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត្រកេចះចំននួ៧េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តរតនគិរចីំនួន៧េលកី។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តបនទ យមនជ័យចនំួន៧េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកពំងឆ់ន ងំចំនួន៦េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តសទងឹែ្រតងចំនួន៦េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តក ្ត លចំនួន៥េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពតចំនួន៥េលីក។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកពំងធ់ំចំនួន១េលកី។ 
   +មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត្រពះសីហនុចំនួន១េលីក។ 
 ៣.៣.ករងរអធិករកិចចេលើវិសយ័សងគមកិចច 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ 
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ  េន្រកសួងចំនួន៣ គឺ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងធមមករ  
និង សន និង្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ។ 
 ២.េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីករជំរុញឱយែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខតែដល្របតិភូបនរកេឃញី កនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ េទ្រកសួងចំនួន១ និងមនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន១៩ រមួមន៖ ្រកសួងកិចចករនរ ី េខត្តេពធិ៍ ត់ 
កំពង់ចម ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង ៃប៉លិន បត់ដំបង េកះកុង កំពត ែកវ ្រពះសីហនុ បនទ យមនជ័យ ែកប ្រពះវ ិ រ 
សទឹងែ្រតង ក ្ត ល តបូងឃមុ ំមណ្ឌ លគរិ ីកំពង់សពឺ នងិេខត្ត្រកេចះ។ 
 ៣.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្តពីីករជំរុញករែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខតែដល្របតិភូបនរកេឃញីពី្រកសួង- ថ ប័ន 
និងមនទីរ-អងគភពចំនួន៦លិខិតរមួមន៖ ្រកសួងកិចចករនរ ី មនទីរធមមករ និង សនេខត្តកំពង់សពឺ មណ្ឌ លគិរ ី
ក ្ត ល និងេខត្តតបូងឃមុ ំនិងមនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
េខត្តរតនគិរ។ី 
 ៣.៤.ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 ១.ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៩   
ចំនួន៤េលីក ប៉ុែន្ត្រតូវបនផ្អ កសកមមភពជបេ ្ត ះ សននរមួមន៖ 
  -ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ីចបបស់្តីពីជលផល ចបប់ស្ដីពីលទធកមម ធរណៈ អនុ្រកតឹយេលខ១១៥ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីពីករបេងកីត កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 
អនុ្រកឹតយ េលខ៨៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៣ ែខសី  ឆន ២ំ០០២ ស្តីពីករបេងកីត ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប 
ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល អនុ្រកឹតយេលខ៧៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៦ ែខសី  ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីពីករបេងកីត
វទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភវិឌ កសិកមមកមពុជ ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល េន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ នងិអងគភពេ្រកមឱ ទ។ 
  -អនុ្រកឹតយេលខ៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ អនុ្រកឹតយ
េលខ៣៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១០ ែខមីន ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករ្រគប់្រគងបុរ ីនិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ពន័ធ 
េន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ និងអងគភពេ្រកមឱ ទ។ 
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  -ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉ អនុ្រកឹតយេលខ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៧ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ អនុ្រកឹតយេលខ៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពី
លិខិតអនុញញ ត ងសង់ និង្របកសេលខ០៨៧ ដ.ន.ស.្របក/នីក ចុះៃថងទ១ី១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពី
ករអភិវឌ ដី េនេខត្តកំពង់សពឺ។ 
  -ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉អនុ្រកឹតយេលខ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៧ ែខតុ  
ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ ្របកសេលខ០៨៧ អ.ន.ស.្របក/នីក ចុះៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពី
ករអភិវឌ ដី េនេខត្តកំពង់ឆន ងំ។ 
 ២.ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់(មនទីរ ជធនី-េខត្ត)៖ 
  -េន មេដប៉ូេឈី សិបបកមមែកៃចនេឈី ច ចរផល-អនុផលៃ្រពេឈីបនចំនួន៦កែន្លង និងសិបបកមម
ផលិតទឹកបរសុិទធបនចំននួ៣កែន្លង េនេខត្តែកប។ 
  -ចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ នបនចំនួន៣េលីក អនុ្រកឹតយេលខ៣៩ ស្តីពីករពិន័យអន្តរករណ៍
ចំេពះបទេលមីសនឹងចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគកបនចំនួន១០េលីក និងចបប់ស្តីពីជលផលបនចំនួន១១េលីក 
េនេខត្តកំពង់ធំ។ 
   -ចបប់ស្តីពីជលផល និងអេងកត្រ វ្រជវបទេលមីសេន ទខុសចបប់កនុងែដនបឹងទេន្ល ប កនុងឃុៃំ្រពចស់ 
្រសុកឯកភនំ េនេខត្តបត់ដំបង។ 
  -ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈី ករវនិិេយគ ករេធ្វី ជីវកមមយកភសុី ករេធ្វី ជីវកមមផល-អនុផលៃ្រពេឈី 
ករអនុវត្តលទធកមម ធរណៈ និងចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន េនេខត្តឧត្តរមនជ័យ។ 
  -ករ្រគប់្រគងផ រ និងករ្របមូលចំណូលភសុី េន មផ ររដ្ឋ េន ជធនីភនំេពញ។ 
  -ករវនិិេយគ ងសង់ទីសត្តឃត និងករអនុវត្តេសៀវេភបនទុកភសុីសត្តឃត េន មប ្ត ្រសុក
មួយចំនួន កនុងេខត្តកំពត។ 
  -ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងឱសថ ករ្រគប់្រគងេលីករ្របកបវជិជ ជីវៈឯកជន កនុងវស័ិយេវជជ ្រស្ត អមេវជជ ្រស្ត 
និងជំនួយេវជជ ្រស្ត ចបប់ស្តីពីបរ ិ ថ ន ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈី សិបបកមមផលិតទឹកសុីអុ ីវ ទឹក្រតី ទឹកបរសិុទធ 
ករ្រគប់្រគងភសីុ្រគប្់របេភទ ឡសត្តឃត ្ឋ ន អនម័យសត្វ ចំណតរថយន្ត ចំណតទូក េនេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
  -ករ្រគប់្រគងថវកិដំេណីរករ េរៀន គេ្រមងមជឈមណ្ឌ លអប់រេំ្រក្របព័នធ គេ្រមងមជឈមណ្ឌ ល 
សិក សហគមន៍ េន ម េរៀន កនុង្រសុកសំេ ង ្រកុងដូនែកវ ្រសុក្រទងំ និង្រសុកៃ្រពកបបស កនុងេខត្ត
ែកវ។ 

  -ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងឆន សិំក ២០១៨-២០១៩ និង
ប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន េរៀន និងអងគភពសថតិេ្រកមចំណុះមនទីរអប់រ ំ យុវជន និងកី េខត្តកំពង់ចម 
េន្រសុកៃ្រពឈរ ្រសុកេជីងៃ្រព និង្រសុកបធយ កនុងេខត្តកំពងច់ម។ 
 ៣.េធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករជំរុញែកលម្អចំណុចខ្វះខតេទ ម្រកសួង- ថ ប័នសរុបចំនួន២៦
រមួមន៖ ថន ក់ជតិចំនួន១៦េលីក និងថន ក់េ្រកមជតិចំនួន១០េលីក។ 
 ៤.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបរបស់្រកសួង- ថ ប័នសរុបចំនួន៥លិខិត រមួមនថន ក់ជតិចំនួន២លិខិត និងថន ក់
េ្រកមជតិចំនួន៣លិខិត។ 
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 ៣.៥.ករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំននួ១២៩បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២៨បណ្តឹ ង និងមនទីរ
ជធនី-េខត្តចំនួន១០១បណ្តឹ ង)កនុងេនះ៖ 

 -ពកយបណ្តឹ ងែដលកំពុង្រតូវបនពិនិតយមនចំនួន១បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០២០ ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំនួន២១បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ ន
អធិករកិចចចំនួន១៩បណ្តឹ ង នងិមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន២បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៦បណ្តឹ ង ឆន ំ
២០២០ ចំនួន១៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចចមនទីរ ជធនី-េខត្តមនចំនួន៩៥បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៩៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ង ែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករមនចំនួន ៣បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៩ 
ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន២បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ង ែដលមនទីរ ជធនី-េខត្តសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករមនចំនួន៥បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ 
ចំននួ២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៣បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបញជូ នេទឯកឧត្តមអភិបលេខត្តកំពង់សពឺពិនិតយ និងសេ្រមចមនចំនួន៦បណ្តឹ ង
(មនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៦បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៩ ចំនួន២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ង ែដលមច ស់បណ្តឹ ងបនេបះបង់េចលមនចំនួន១បណ្តឹ ង (មនទី ជធន-ីេខត្តឆន ២ំ០២០ 
ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលកំពុង្រតូវបនស្រមបស្រមួលេនថន ក់្រកសួងចំនួនចំនួន២បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០២០ ចំនួន២
បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ង ែដលបនអេងកត្រ វ្រជវចប់មនចំនួន៧បណ្តឹ ង (មនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៧បណ្តឹ ង 
កនុងេនះឆន ២ំ០១៨ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ង ែដលកំពុងអេងកត្រ វ្រ វចំនួន៥៤បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២៣បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៣១បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៦ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៧ ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ំ
២០១៨ ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន១៥បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៣២បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រ វចំនួន៣បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ំ
២០២០ ចនំួន២បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួលករេឆ្លីយតបមនចំនួន៩បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៤ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន
១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៧បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសំុជំរុញករេ ះ្រ យមនចំនួន៤បណ្តឹ ង េ យមច ស់បណ្តឹ ងសំុជំរុញ
ករេ ះ្រ យមនចំនួន៦េលីក(ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន២បណ្តឹ ង)។ 
 -្រកសួងបនេធ្វីលិខិតជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន៤បណ្តឹ ង េ យបនេធ្វីលិខិតជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន
៨េលីក (ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន២បណ្តឹ ង)។ 
 -្រកសួងបនបញចប់ករេ ះ្រ យចំនួន៥៧បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២១បណ្តឹ ង និង
មនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៣៦បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៤ ចំនួន៥បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន១បណ្តឹ ង 



14 

 

ឆន ២ំ០១៧ ចំនួន៤បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៨ ចំនួន៥បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៩បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០២០ ចំនួន៣៣
បណ្តឹ ង)។ 
 ៣.៦.លទធផលករងរអធិករកចិច 
 ឆ្លង មករេធ្វីអធិករកិចចកនុងឆន ២ំ០២០ បនពិនិតយេឃញីថ្រកសួង- ថ ប័ន មនទីរ-អងគភព មប ្ដ
ជធនី េខត្តបនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន ្រសប មចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជធរមនបនល្អ
្របេសីរ។ ទនទឹមនឹងេនះ ក៏េនមនចំណុចអវជិជមនមួយចំនួនែដល្រតូវបនពិនិតយេឃញី និងបនជំរុញឱយែកលម្អ
ដូចខងេ្រកម៖ 
 ៣.៦.១-ករងរអធិករកចិច៖ 
 ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 
 -ករ្រគប់្រគងេសៀវេភចុះេលខលិខិតេចញ-ចូល េន ម្រកសួង មនទីរ-អងគភពមួយចំនួន េនមនក្រមិត 
្រតូវបនចុះេលខលិខិតសទួន ចុះេលខលិខិតរលំង ចុះេលខេរៀងលិខិតមិន មលំ ប់លំេ យ ចុះេលខលិខិត 
េ យពុំបនបញជ ក់ខ្លឹម រ និងពុំបនបិទបញជ ីេសៀវេភចុះេលខលិខិតេចញ-ចូល្របចឆំន  ំឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 
 -ករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករ េន ម្រកសួង មនទីរ-អងគភពមយួចំនួន ពុទំន់បន្រតឹម្រតូវ្រសប ម
អនុ្រកឹតយេលខ៥៦ អន្រក. បក ចុះៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករសុីវលិ 
និងម្រន្តីជបក់ិចចសនយ។ 
 -ម្រន្តី ជករេន ម្រកសួង មនទីរ-អងគភពមួយចំននួមនេឈម ះចុះេបសកកមម ប៉ុែន្តបនចុះហតថេលខេលី
បញជ ីវត្តមន ឬឯក ររដ្ឋបលេនមនទីរ-អងគភពកនុងកលបរេិចឆទដូចគន ។ 
 -មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ នមយួចំនួន មនភពយតឺយ៉វកនុងករ្រសង់សថិតិមេធយបយដឹកជញជូ ន
េនកនុងេខត្ត េដីមប្ីរគប់្រគងករងរដឹកជញជូ ន និងឡូជសីសទីកផ្លូវេគក។  
 -មនទីរ ធរណករ នងិដកឹជញជូ នមួយចំនួន ពុំទនជ់ំរុញ ក៏ដូចជមនវធិនករឱយមច ស់យន ្ឋ នជសួជុល 
និងយន ្ឋ នែកៃចនតេម្លីងយនយន្ដមកចុះបញជ ី នងិសំុលិខិតអនុញញ ត ជីវកមម។ 
 -មនទីរេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកមម សំណង ់ និងសុរេិយដីមួយចំនួន ពុំទនប់នេរៀបចំចង្រកងបញជ ីតៃម្ល 
ពលកមម សមភ របរកិខ រ និងេ្រគឿងសំណង់។ 
 -មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីមួយចំនួន ពុំបនចុះ្រតួតពិនិតយសថិតិ្រកុមជង 
និងសថិតិសំណង់ទូទងំេខត្តេនកនុងែដនដីរបស់ខ្លួនេនេឡយី។ 
 -មនទីរេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីមួយចនំួន ពុំទន់ជំរុញ និងមនវធិនករ ចំេពះ
មច ស់ករ ្ឋ នសំណង់ែដលបន ងសង់េ យគម នលិខិតអនុញញ ត ងសង់។ 
 - ខពនធ រេខត្តមួយចំននួ ពំុទន់េ្របី្របស់អស់លទធភពេលីករេធ្វីសវនកមមសហ្រគស ពុំទន់បនពយួរទុក  
វញិញ បនប្រត ករេលីតៃម្លបែនថមរបស់្រកុមហុ៊នសហ្រគសមួយចំនួន ែដលបន ក់លិខិត្របកសពនធសូនយ 
និងពុំទន់ េ្របី្របស់អស់លទធភពេលីករ្របមូលពនធអចលន្រទពយ្របចឆំន ។ំ 
 -្របភពបំពុលរបស់េ ងច្រក សហ្រគសជេ្រចីន ែដលមនទី ងំេនមូល ្ឋ នកនុងេខត្តមយួចំនួន ពុទំន ់
បនបង់វភិគទនចូលកនុងមូលនិធិទយជជទនបរ ិ ថ ន្របចឆំន ំ មករសម្័រគចតិ្តស្រមប់ករ ្ត របរ ិ ថ នេឡងីវញិ។ 
 -រដ្ឋបលេខត្តមួយចំនួន ពុំទន់បន្រសង់សថិតិមូល ្ឋ ន ជីវកមម និងផលិតកមម្រគប់្របេភទែដលមន 
មូល ្ឋ នកនុងេខត្ត។ 
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 -រដ្ឋបលេខត្តមួយចំនួន ពុទំន់មនទិននន័យបចចុបបននភពផទ ងំប៉ណូអចល័តទូទងំេខត្ត។ 
 ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ 
 -ភពយតឺយ៉វកនុងករបង់ចំណូលមិនែមន រេពីពនធចូលថវកិរដ្ឋ។ 
 -បនរក ទុក ច់្របក់កនុងេប េលីសចំនួនកំណត់។ 
 -ករ្រគប់្រគង និងករែបងែចក្របក់រង្វ ន់េលីកទឹកចតិ្តជូនម្រន្តី ពុំមនេរៀបចំឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយ 
បន្រតឹម្រតូវ។ 
 -ពំុបនេ្របី្របស់បងក ន់ៃដទទួល្របក់មនទ្រមង់ឯកភពែដលេបះពុមពេឡីងេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ  និងករេ្របី្របស់ពំុទន់សម្រសប ម រចរែណនំេលខ០០៥ សហវ ចុះៃថងទី១៧ ែខមីន 
ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករ្រគប់្រគងបងក ន់ៃដបង់្របក់។ 
 -បនចំ យថវកិរដ្ឋស្រមប់ទូទត់ករជួសជុលមេធយបយដឹកជញជូ ន និងបរកិខ របេចចកេទស មួយចំននួ 
ពុំបនបញជ កព់ីអត្តសញញ ណ និងពុមំនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រគប់្រគន់ ចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ
មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 

 -ករចំ យថវកិរដ្ឋស្រមប់ទូទត់េលីករេរៀបចំកិចច្របជុំ សិកខ  និងទទួលេភញ វជតិអន្ដរជតិ ពុំ
មនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធ ឱយបន្រគប់្រគន់ ចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
 -បនបេញចញេ្របងឥនធនៈ និងសមភ រករយិល័យ េ យពុំមនឯក រពក់ព័នធ ឱយបន្រគប់្រគន់ចបស់ ស ់
និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធីិហរិញញវតថុ។ 
 -របបេស្ល កពក់ និងសមភ រេ្របី្របស់ផទ ល់ខ្លួនស្រមប់ពិរុទធជន និងទណ្ឌិ ត ែដលជប់ឃុេំនកនុងពនធនគរ 
េខត្តមួយចំននួមនភពយតឺយ៉វ។ 
 -ថវកិស្រមបជូ់នទណ្ឌិ តែដល្រតូវេ ះែលងេន មពនធនគរេខត្តមួយចំនួនមនភពយតឺយ៉វ។  
 - ខពនធ រេខត្តមួយចំនួន មនភពយតឺយ៉វកនុងករផ្ដល់េស ធរណៈពនធេលីឈនួលផទះ/ដី និងពុំទនម់ន 
វធិនករ មនីតិវធិីចបប់េលីមូល ្ឋ ន ជីវកមម ែដលមិនទន់ ក់លិខិត្របកស។ 
 -ពុំទន់បនចត់វធិនករតឹងទរបំណុល ្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ៧២ អន្រក. ្របក ចុះៃថងទី៧ ែខមិថុន 
ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករ្រគប់្រគងចំណូលមនិែមន រេពីពនធ។ 
 -ពុំបនេធ្វីរបយករណ៍សមិទធិកមម និងករអនុវត្តថវកិកមមវធិី ពុំ្រសប ម្របកសេលខ១៩១១ សហវ.
្របក ចុះៃថងទ៣ី១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ ស្ដីពីករ ក់ឱយអនុវត្តេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីនីតិវធិីអនុវត្តថវកិកមមវធីិ។ 
 -្រកុមលទធកមមមនទីរខ្លះអនុវត្ដកិចចលទធកមមមួយចំនួន េនមនចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនដូចជ៖ 
  +ពុំបនេធ្វីករផ ព្វផ យជ ធរណៈ មរយៈ រពត៌មនេនេឡយី។ 
  +ពុំទន់បនេធ្វីបចចុបបននភព្រកមសីលធម៌លទធកមមរបស់អនកេដញៃថ្ល និង្រកមសីលធម៌លទធកមម របស់្រកុម
លទធកមម។ 
  +ពុំទន់បនចត់ែចងេរៀបចំ ងទិនននយ័តៃម្លទីផ រៃនសមសធតុលទធកមម ស្រមប់ទុកជព័ត៌មនបែនថម 
កនុងករ យតៃម្លេ្រជីសេរសីអនកេដញៃថ្ល និង្របគល់កចិចសនយ។ 
  +យតឺយ៉វកនុងករអនុវត្ត មេពលេវ ៃនកិចចលទធកមមែដលមនកនុងែផនករលទធកមមឆន ២ំ០១៩។ 
  +ពុំទន់បនេធ្វីបចចុបបននភពឯក រេដញៃថ្លេនេឡយី។ 
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  +បនេរៀបចំទ្រមង់ឯក រកិចចសនយលទធកមមជមួយអនកផគតផ់គង ់ឬអនកទទួលេម៉ករ ពុំបនឱយ្រគប់ភគីពក់
ព័នធ ចុះហតថេលខខ្លីេលីកិចចសនយេឡយី។ 
  +ពុំបនបញចូ លព័ត៌មនបញជ ក់អំពីេលខគណនធីនគររបស់អនកផគត់ផគង់ ឬអនកទទួលេម៉ករ។ 
  +បនេចញេសចក្តីជូនដណឹំងស្តីពីករសេ្រមច្របគល់កិចចសនយ េទឱយ្រកុមហុ៊នេដញៃថ្លឈនះ េ យពុំបន
ចម្លងជូន្រកមុហុ៊នែដលេដញៃថ្លចញ់។ 
  +យឺតយ៉វេចញលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីករអនុញញ តដក្របក់កក់ធនករធនករពិេ្រគះៃថ្ល/េដញៃថ្ល 
និង្របក់កក់ ធនករអនុវត្តកិចចសនយ ជូន្រកុមហុ៊នែដលបនចូលរមួេដញៃថ្ល។ 
  +ពុំបនេចញវញិញ បនប្រតបញចប់ករងរ(ករទទួលយកបេ ្ត ះ សនន) និងវញិញ បនប្រតទទួលខុស្រតូវ 
េលីសុពលភពសំណង់(ករទទួលយកជ ថ ពរ)។ 
  +ពុំទន់បនែថរក សំណំុឯក រកិចចលទធកមមមួយចំនួនឱយបនគត់មត់។  
  +បនេធ្វីករ្របគល់-ទទួលករងរសំណង់ េ យពុំ្រសប ម្របតិទនិករងរែដលមនកំណត់កនុងកិចចសនយ។ 
 ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តរិដ្ឋ 
 -កង្វះខតកនុងករេធ្វីវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុពំុ្រសប មអនុ្រកតឹយេលខ៦៦ អន្រក.បក របស់
ជរ ្ឋ ភិបល ចុះៃថងទ២ី៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពីវធិន និងនីតិវធិៃីនករ្រគប់្រគងបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយ 
សមបត្តិរដ្ឋ។ 
 -ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេនមនក្រមិត ជពិេសសេន ម េខត្តមួយចំនួន ្រតូវ្របជជន 
ទ្រនទ នកន់កប់ មួយចំននួេទៀត្រតូវបនអតីតម្រន្តី និងម្រន្តីកនុងរដ្ឋបលេខត្ត មនផទះកនុងបរេិវណេខត្ត និងកំពុង 
ន ក់េន។ 

 -មនភពយឺតយ៉វកនុងករេសនីសុំេគលករណ៍ជ្រមះេចញពីបញជ ី រេពីភណ្ឌ  នូវ្រទពយសមបត្តិែដលចស់ 
្រទុឌេ្រទម ខូចគុណភពេ្របី្របស់ែលងេកីត ពំុ្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ៦៦អន្រក. បក របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ចុះៃថងទី២៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពីវធិន និងនតីិវធីិៃនករ្រគប់្រគងបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 
 -ករេរៀបចំបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេកីនេឡីង-ថយចុះ្របចឆំន  ំ ពុំទន់េពលេវ  និង្រតឹម្រតូវ 
្រសប ម ចរែណនេំលខ០៧ សរ ចុះៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំបញជ ី 
រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 

 -ករកត់្រ សមភ របរកិខ របេចចកេទស ែដលទិញ មរយៈរជជេទយយបុេរ្របទននិង្រកសួងផ្តល់ឱយចូលកនុង 
បញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ្រសប ម ចរែណនេំលខ០៧. សរ ចុះៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 
 -ពុំបនបង់េលខសមគ ល់េលីសមភ រ បរកិខ រ និងេ្រគឿងសង្ហ រមិឱយបនចបស់ ស់ និង្រតមឹ្រតូវេនេឡយី។ 
 ៦.១.២. ករងរទទួលពកយបណ្ដឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្ដឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ បនផ្ដល់េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋេ យបន 
ទទួលពកយបណ្ដឹ ងសរុបចំនួន១២៩បណ្ដឹ ង (អគគនយ ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២៨បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-
េខត្តចំនួន១០១បណ្តឹ ង) កនុងេនះបណ្ដឹ ងែដលបនបញចប់ករេ ះ្រ យចំននួ៥៧បណ្ដឹ ង(អគគនយ ្ឋ នអធិករកិចច 
ចំនួន២១បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៣៦បណ្តឹ ង) ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក 
និងកត់បនថយទំនស់េ្រក្របព័នធតុ ករជូន្របជពលរដ្ឋ៖ 
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 ១.ករណីវ ិ ទដីធ្លីរ ង្របជពលរដ្ឋ និងឧកញ៉ លឹម ទេឡង េនភូមិទួលព្រង សងក ត់ផ រក ្ដ ល
្រកុងេប៉យែប៉ត េខត្ដបនទ យមនជ័យ ែដលបនេលីកេឡងីេ យអនុ្របធន្របតិភូគណបក ែខមរែតមួយ (ករណី 
េនះ បនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២.េ ក សុ៊ន បណ្ដូ ល ប្ដឹងេ កឧត្ដមេសនីយ៍ ដុម ក់ បនឃុបឃិតគន ជមួយ ជញ ធរភូមិ ្រសុក 
លួចយកដីរបស់គត់ទំហ៦ំហកិ យកេទលក់ឱយឧកញ៉ លឹម ទេឡង (ករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមប
ស្រមួល)។ 
 ៣.ករណីត្រមុយៃនភពមិន្រប្រកតីកនុងបំណងរបឹអូសយកដីមណ្ឌ លកុមរកំ្រពរ និង ៃនក្ដីសងឃមឹ
ខ្រកុងកំពង់េ ម របស់អងគករ Assemblies of God ពី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

ែដលបនេលីកេឡងីេ យ្របធន្របតិភូគណបក ែខមរេ្រកក(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៤.េឈម ះ ែប៉ន ច័នទេសង េនសងក ត់បឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ ប្ដឹង ជញ ធរឃុេំប៉យែបត៉ 
ជញ ធរ្រសុកអូរេ្រជ េខត្តបនទ យមនជ័យ ែដលបនចុះហតថេលខេលីលិខិតលក់-ទិញដីរបស់េឈម ះ េហង េព 

និងេឈម ះ យ សុធុល និងប្ដឹងម្រន្តកីរយិល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបល្រកុងេប៉យែប៉ត 
ែដលបនចុះ ស់ែវងដីេ យេឈម ះ េហង េព និងេឈម ះ យ សុធុល ជន់េលីដីរបស់ខ្លួនទំហ៣ំហកិ  សថិតេន
ភូមិសទឹងបត់ សងក ត់េប៉យែប៉ត ្រកុងេប៉យែប៉ត េខត្តបនទ យមនជ័យ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមប
ស្រមួល)។ 
 ៥.េឈម ះ េសង សីុ ៉  េនផទះេលខ៤៤B ផ្លូវេលខ៤៤០ សងក ត់ទួលទំពូង២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 
និងេ ក្រសី ៃខ ្រសីមស េនផទះេលខ៧៤E ផ្លូវេលខ២៤៤ សងក ត់ចតុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនំេពញ 
ប្ដឹង ជញ ធរឃុំេប៉យែប៉ត ជញ ធរ្រសុកអូរេ្រជ បនឃុបឃិតគន លក់ដីរបស់ពួកគត់ សថិតេនភូមិសទឹងបត់ 
សងក ត់េប៉យែប៉ត ្រកុងេប៉យែប៉ត េខត្តបនទ យមនជ័យ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៦.េ ក យង៉់ ធ ីប្តឹងេ ក យមឹ នី ៉  ែដលរមួជមួយតតិយជនបនរេំ ភបំពន និងេធ្វកីរ ងសង់ផទះ
ខុសចបប់េលីដី្រកុម្រគួ រគត់មួយកែន្លង សថិតេនភូមិដីឥដ្ឋេកះផុស ឃុដីំឥដ្ឋ ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្តក ្ត ល
(ករណីេនះបនបញច ប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ៧.េឈម ះ ឡុង  ប្ដឹងឧកញ៉ ជួន កន ឧកញ៉ ប៊ុន េជស នងិេឈម ះ ្រសុ៊ន េឆង បនេ្របីអំ ច
ឃុបឃតិគន ក ងឯក របន្លំយកដីទហំ២ំ២,១៣៤ែម៉្រតកេរ ៉សថិតេនភូមិដួង សងក ត់ែ្រពកេពន  ខណ្ឌ ែ្រពកេពន  
ជធនីភនំេពញ (ករណីេនះបនបញចប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 

 ៨.េ ក សុី យង  េសនសុីំសេម្ដចេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី ជួយអន្ត គមន៍មក្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយ 
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចុះេ ះ្រ យដីឱយ្រកុមហុ៊នគត់បន្រគប់្រគង និងកន់កប់ជកមមសិទធិ
របស់្រកុមហុ៊ន សថិតេនភូមិ៦ ឃុែំ្រតង្រតយងឹ ្រសុកភនំ្រសចួ េខត្តកពំងស់ព(ឺករណីេនះបនបញច ប់េ យថន ក់ដឹកនំ្រកសួង 
សេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត) ។ 
 ៩.អនក្រសី ស ស៊ន់ ប្ដឹងេឈម ះ ឡ េហងហួត បនឃុបឃតិគន រេំ ភយកដីរបស់ខ្លួនទំហ២ំ៨,៨៤២ែម៉្រតកេរ ៉
សថិតេនភូមិៃ្រព ្វ  សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ ជធនីភនំេពញ(ករណីេនះបនបញច ប់េ យថន ក់ដឹកនំ
្រកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១០.ពកយសុំអន្ដ គមន៍េឈម ះ ែត ចងហួ េសនីសំុកន់កប់ដីជកមមសិទធិ្រសបចបប់របស់្រកុមហុ៊នេចងជងី
ឃីេធកឈ័រ ែដលមនប័ណ្ណសំគល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុចំនួន១២៦ប័ណ្ណ ទំហំសរុប៥,៦៣៤,៨៦៤
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ែម៉្រតកេរ ៉សថតិេនភូមិពូេធឿង សងក ត់បទិ្រ ង ខណ្ឌ ៃ្រពនប់ េខត្ដ្រពះសីហនុ ែដល្រតូវបនជនខិលខូចមយួចំនួន
រេំ ភកន់កប់ េ យខុសចបប់ េធ្វីឱយ្រកុមហុ៊នមិន ចយកដីទំងេនះមកកន់កប់្រគប់្រគង េផទរសិទធិ 
និងអភិវឌ នប៍ន(ករណីេនះបនបញច ប់េ យថន កដ់ឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១១.េឈម ះ យឹម រ ៉ុម តំ ងឱយេឈម ះ មុិញ ឈុំ និងេឈម ះ មុិញ ឈីម េនភូមិៃ្រពក្ដី សងក ត់
្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរមន េខត្ដកំពងស់ពឺ ប្ដឹងេឈម ះ េហង សុថរទិធ ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីបនឃុបឃតិជមួយ
ជញ ធរសងក ត់ចបរមន បនេបះបេងគ លរេំ ភយកដីរបស់េឈម ះ មុិញ ឈុ ំ និងេឈម ះ មុិញ ឈមី ចំននួ២

កបលដី គឺកបលដីេលខ៥៨៨ និងេលខ៥៨៩(ករណីេនះបនបញចប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុក
ែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១២.េ ក េឆង រ ី រស់េនភូមិអូរកែន ង សងក ត់សំេ ង ្រកុងសំេ ង េខត្តឧត្តរមនជ័យ ប្ដឹងេឈម ះ 
ជ េម៉ងែស ថបនឃុបឃិតគន យកដីរបស់គត់ទំហំ២០ែម៉្រតx៤០ែម៉្រតកេរ ៉ សថិតេនភូមិៃ្រពគុក ឃុអំពិំល 
្រសុក្រប ទបគង េខត្តេសៀម ប(ករណីេនះបនបញច ប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលង
ចត់ករបន្ត)។ 
 ១៣.ពកយសុំអន្ត គមន៍េឈម ះ ឡុង េហៀង និងអនក្រសី សូ េម៉ត តំ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន២៥្រគួ រ 
េនេខត្តកពំង់ចម េសនីសុំឱយ្រកសួងែរ ៉និងថមពល ចត់គណៈ្របតិភូចុះដល់ទី ងំដីជក់ែស្ដង េ្រពះមិនេពញចិត្ដ
នឹងលិខិតេឆ្លយីតបរបស់្រកសួងែរ ៉និងថមពល េលខ ១៨៦៩រថ.អវថ ចុះៃថងទី៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ ែដលេធ្វី
ឱយពួកគត់រងអយុត្ដិធម៌(ករណីេនះបនបញច ប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១៤.េឈម ះ ន់ ត់ តំ ងេឈម ះ េតង យ ប្ដឹងេឈម ះ េថង សូលីម និងេឈម ះ ែកវ ៉ លី បន 
ឃុបឃិតគន ជមួយ ជញ ធរមនសមតថកិចច រេំ ភយកដីកមមសិទធិ្រសបចបប់របស់េឈម ះ េតង យ ទំហំ
៣៥,៣៦០ែម៉្រតកេរ  ៉សថិតេនភូមិ១ សងក ត់េលខ១ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ដ្រពះសីហនុ(ករណីេនះបនបញច ប់
េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១៥.ពកយសុំអន្ត គមន៍របស់េ ក្រសី រទិធ សុគនធ  ករណីេ ក េរន៉ េរកី េមឃុកំំពង់ ្វ យ និងេ ក សំ េអឿន 
អនុ្របធន សន្រគសឹ្ត បនែក្លងបន្លឯំក ររេំ ភយកដីរបស់គត់ទំហ២ំ៩ែម៉្រតX៣០ែម៉្រត េនភូមិខ្ល កូនចស់ 
ឃុកំំពង់ ្វ យ ្រសុកសិរេី ភ័ណ្ឌ  េខត្តបនទ យមនជ័យ(ករណីេនះបនបញចប់េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមច
តមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត)។ 
 ១៦.េឈម ះ មុំ ង េនភូមិក ្ដ ល ឃុំ ព នមនជ័យ ្រសុកែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគីរ ីប្ដងឹេឈម ះ ទូច វុ ថ   
និង្របពនធេឈម ះ េសៀង ៉ វ ី បនរេំ ភយកដីរបស់ខ្លួនចំនួន២កែន្លង សថតិេនភូមិអូរ ព ន ឃុំ ព នមនជ័យ 
្រសុកែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគីរ(ីករណីេនះបនបញច ប់េ យបែង្វរេទ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី)។ 
 ១៧.េឈម ះ ទូច វុ ថ  នងិ្របពនធេឈម ះ េសៀង ៉ វ ីប្ដឹងេឈម ះ េដៀប ម៉ន និងេឈម ះ មុ ំ ង បនសូកប៉ន់
ម្រន្តីេដីមបីបំភន់ករពិតេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់កិត្តិយសម្រន្តី ជករ កងកំ ងំ្រប ប់ វុធ ្រពមទងំ្រគួ រ
របស់ពួកគត់ ពក់ព័នធករណីទំនស់ដី សថិតេនភូមិអូរ ព ន ឃុំ ព នមនជ័យ ្រកុងែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី
(ករណីេនះបនបញច ប់េ យបែង្វរេទ ជញ ធរជតិេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី)។ 
 ១៨.េឈម ះ ៃថ ឃីន និង្របពនធេឈម ះ អុឹង ចនទូ ប្ដឹងទមទរដីទំហំ២,០៣៥ែម៉្រតកេរ  ៉ សថិតេនភូមិ
េដីម្រសល់ សងក ត់ែសនមេនរមយ ្រកុងែសនមេនរមយ េខត្ដមណ្ឌ លគិរ(ីករណីេនះបនបញចប់េ យបែង្វរេទ

េខត្តមណ្ដ លគិរ)ី។ 
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 ១៩.ពកយសុអំន្ដ គមន៍េឈម ះ តិប ពិចិ្រត េន ជធនីភនំេពញ ករណីម្រន្តីជំនញេខត្តែកប រមួនឹង ជញ ធរ
ពក់ព័នធ បនឃុបឃតិគន បិទផ្លូវ រធរណៈយកេធ្វីប្លង់កមមសិទធិឯកជន រចួបនគូសប្លង់េលីដីកមមសិទធិរបស់គត់ 
(ករណីេនះបនបញចបេ់ យបែង្វរេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ គឺ េខត្តែកប)។ 
 ២០.្របជពលរដ្ឋចំនួន១៦្រគួ រ េនភូមិ្រតុំ ឃុំ មិញ និងភូមិយនឺ ឃុកំក់ ្រសុកបរែកវ េខត្តរតនគិរ ី
ប្តឹង្រកុមហុ៊ន យេសង និង្រកុមហុ៊នស្វី ៉ េប៊ីរ លីមីតធីត បនឈូសឆយរេំ ភយកដីចំករេកសូ៊របស់ពួកគត់ 
(ករណីេនះបនបញច ប់េ យបែង្វរេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ គឺ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់)។ 
 ២១.េឈម ះ េម៉ង គង់េមឿន ប្ដឹងេឈម ះ ផន សុភ័្រក្ត ជម្រន្តីេយធ និងបកខពកួ បនឃុបឃតិគន ជមួយ
ជញ ធរមនសមតថកិចច រេំ ភយកដីរបស់គត់ទំហំ៨,៥៤៩ែម៉្រតកេរ  ៉ មវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់

អចលនវតថុ េលខ005412070104 ចុះៃថងទី៦ ែខេម  ឆន ២ំ០០៦ សថិតេនភូមិ អន្លង់កង ន សងក ត់ឃមួញ 
ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនភីនំេពញ (ករណីេនះបនបញចប់េ យបែង្វរេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ គឺ
ជធនីភនំេពញ)។ 

 ២២.ពកយបណ្តឹ ងេឈម ះ សយ សុជតិ និងេឈម ះ ជី សុជ តំ ងឱយេឈម ះ សូ ែហម ជមច ស់ដទីំនស ់
េនភូមិផ រ ត់ចស់ ឃុអូំរ ្រសុកភនំ្រសួច េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ ងំ គឹមេចង េឈម ះ ឆឹង រង៉ េឈម ះ 
កន សំបូរ េឈម ះ ឡុង មំុ េឈម ះ អ៊ងួ េ ភ័ណ្ឌ  េឈម ះ សួស ៉ ត់ េឈម ះ មក េភឿង េឈម ះ េសឿន េឈម ះ 
ចន់ សុីន បនឃុបឃិតគន រ េំ ភយកដីរបស់គត់ េទលក់ឱយេឈម ះ ្រស៊ុន សុខលី េនផ រថនល់ទទឹង 
(ករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមបស្រមួល)។  
 ២៣.ពកយបណ្តឹ ងេឈម ះ អុិត េវឿន និង្របពនធេឈម ះ ទមឹ សុធី េនភូមិែ្រសគុយ ឃុេំពធិ៍ចំេរនី 
្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពងស់ពឺ ប្តឹងេឈម ះ ញឹម វណ្ណ េនភូមិែ្រសគុយ ឃុេំពធិ៍ចំេរនី ្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពង់សព ឺ
និងេឈម ះ មស សុផនី េនភូមិ្រតពងំឈូក សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនំេពញ អនកទងំពីរបន
េបក្របស់យកដីរបស់គត់ទំហ២ំ៣,៤៩១ែម៉្រតកេរ ៉ េនភូមិែ្រសគុយ ឃុេំពធិ៍ចំេរនី ្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពង់សពឺ 
េទលក់ឱយ្រកុមហុ៊នបូមខ ច់(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២៤-បណ្តឹ ងេឈម ះ េន សុខន នងិេឈម ះ ម៉ម េរម៉ (ជកូន) េនភូមិកំណប ់ ឃុរំ ងំេ្រគីល ្រសកុ
សំេ ងទង េខត្តកំពង់សព ឺ ប្តឹងេឈម ះ គីម សុភ និងេឈម ះ អ៊ុត គឹមេសៀម អនកទងំពីរេន ជធនីភនំេពញ បន
លួចេធ្វីប័ណ្ណកមមសិទធ ិេ យរេំ ភយកដីរបស់ពួកគត់មនទំហំ៧ែម៉្រតX៤០ែម៉្រត សថិតេនភូមិកំណប់ ឃុំ
រ ងំេ្រគីល ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកពំង់សពឺ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២៥-បណ្តឹ ងេឈម ះ សុត លី េនភូមិេគក ឃុសំែងក ទប ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ សួង េសឿន 
េនភូមិអូរេផ្ត  ឃុំរសមី មគគី ្រសុកឱ ៉ ល់ េខត្តកំពង់សពឺ បនលួច ស់យកដីរបស់គត់េធ្វីប័ណ្ណកមមសិទធិទំហំ
្របែហល១៤៧ែម៉្រតX១៧០ែម៉្រត សថិតេនភូមិអូរេផ្ត  ឃុំរសមី មគគី ្រសុកឱ ៉ល់ េខត្តកំពង់សពឺ(ករណីេនះ
បនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២៦-ពកយបណ្តឹ ងេឈម ះ ជ ផ ្ល  នងិេឈម ះ េ  សុខ (ប្តី្របពនធ) េនភូមិ  ឃុជំសំែងក ្រសុក
ភនំ្រសួច េខត្តកំពង់សពឺ ប្តងឹេឈម ះ ជុំ តុង (េ  សុខ គ) េនភូមិដូង ឃុជំសំែងក ្រសុកភនំ្រសចួ េខត្តកំពង់សព ឺ
បនរេំ ភយកដីចំកររបស់គត់ទំហំ្របែហល២ហិក េទលក់(ករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមប
ស្រមួល)។ 
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 ២៧.េឈម ះ ឆយ ធលីម ម្រន្តីរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី សងក ត់ថពង េសនីសុំឱយមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េខត្តកំពង់សព ឺ ជួយអន្ត គមន៍េ យេឈម ះ េតង វ ្ណ រត័ន នយសងក ត់រដ្ឋបលៃ្រពេឈីថពង 
បន យករណ៍ េទ្របធនមនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្តកំពង់សពឺ ដករូបគត់េចញពីម្រន្តី្របចកំរ 
េនសងក ត់រដ្ឋបលៃ្រពេឈថីពង េទម្រន្តី្របចកំរេនសងក ត់រដ្ឋបលៃ្រពេឈគីីរវីន័្ត េ យគម នមូលេហតុ និងគម ន
កំហុសកនុងករងរ(ករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២៨.េឈម ះ សំ ង ផនិត េនភូមិបុរកីមមករ សងក ត់ចបរមន ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ ផិត េសរវីឌ ន៍ 
េនផទះេលខ៨៨  ផ្លូវេលខ៣១៧ សងក ត់បឹងេកងកង២ ខណ្ឌ បឹងេកងកង ជធនីភនំេពញ និងេឈម ះ ថ សុមុនី 
េនផទះេលខ២២២ ផ្លូវ២២៣ ភូមិែ្រពកកត់ សងក ត់ ក្តុល ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល បនប៉ុនប៉ងរេំ ភ
យកដី របស់គត់ទំហំ៣,០៨០ែម៉្រតកេរ  ៉សថិតេនភូមិសុវណ្ណគីរ  ីឃុំខទុ ំ្រកងំ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ
(ករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ២៩.េឈម ះ ែម៉ន បុ៊នធួន េនភូមិទួលេគក សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សព ឺ ប្តឹងេឈម ះ ែង៉ត 
សីុណង់ េនភូមិែកក ឃុំ្រសង់ ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ បនឃុបឃិតគន ជមួយអនកគួកេជរដីេឈម ះ ែម៉ន 
ប៊ុនេធឿន េ យមនេចតនរេំ ភយកដីរបស់គត់ និងមិន្រពម្របគល់្របក់ មកិចចសនយកនុងលិខិតទិញ-លក់
ដីទំហំ២,២៣៦ែម៉្រតកេរ ៉សថិតេនភូមិ្រតស់  សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកពំង់សពឺ(ករណីេនះ
បនបញចប់េ យករស្រមបស្រមលួ)។ 
 ៣០.េឈម ះ ឃនិ គឹមហួយ េនភូមិ ជ ឃុកំក់ ្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពង់សព ឺប្តឹងប្តី្របពនធេឈម ះ ន ្រសីធ 
េនភូមិ ជ ឃុំកក់ ្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពង់សពឺ បនេធ្វីរបងរេំ ភយកដីរបស់គត់ ែដលមនទទឹង្របែវង
០.៥ែម៉្រត និងបេ ្ត យ្របែវង២០០ែម៉្រត សថិតេនភូមិ ជ ឃុកំក់ ្រសុកបេសដ្ឋ េខត្តកំពង់សពឺ(ករណីេនះ
បនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៣១.េឈម ះ អ៊ុង គងគ  េនភូមិទឹកថ្ល  ឃុំេគក្រពីង ្រសុក ្វ យ្រជុំ េខត្ត ្វ យេរៀង ប្តឹងេឈម ះ េជត ដំុ 
េនភូមិមុខេខត្ត សងក ត់រកធំ ្រកុមចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ បនរេំ ភឈូសឆយយកដីរបស់គត់មនទំហំ
្របែហល៣ហិក  សថិតេនភូមិ្របេចៀវបត ឃុំទំព័រមស ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ (ករណីេនះបន
បញច ប់េ យករស្រមបស្រមួល)។  
 ៣២.េឈម ះ ផត់ វ ីេនភូមិកំពង់ចុះ រ ឃុវំ ិ រលួង ្រសុកពញឮ េខត្តក ្ត ល ប្តឹងេឈម ះ ឌីន   
េឈម ះឌីន ដុប េឈម ះ ឌីន ឡង់ឌ ីេឈម ះ ឌីន េដត េឈម ះ ឌីន េវឿន េឈម ះ ឌីន វនិ អនកទងំ្របមំួយនក់ 
េនភូមិ្រតពងំែក្អក ឃុំ លពង់ ្រសុកឧដុងគ េខត្តកពំង់សពឺ និងេឈម ះ ហុនិ ដន េនខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនំេពញ 
បនឃុបឃតិគន រេំ ភយកដីកមមសិទធិរបស់គត់េ យេចតនទំហ១ំ.៨ហកិ  សថតិេនភូមិ្រតពងំែក្អក ឃុំ លពង់ 
្រសុកឧដុងគ េខត្តកំពង់សពឺ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៣៣.េឈម ះ ្របក់ ផន និង្របពនធេឈម ះ សូ៊ នួន េនភូមិទំពូង ឃុកំែហង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សព ឺ
ប្តឹងេឈម ះ េស៊ៀង សុខឃន និង្របពនធេឈម ះ ខន់ ចរយិ េនភូមិទំពូង ឃុំកែហង ្រសុកសំេ ងទង េខត្ត
កំពង់សពឺបនលួចេធ្វីប័ណ្ណកមមសិទធិយកដីែ្រសរបស់គត់ ែដលមនកបលដីេលខ៤៥២ ទំហ៧ំ៦៨ែម៉្រតកេរ ៉
សថិតេនភូមិទំពូង ឃុកំែហង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកពំង់សពឺ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។  

៣៤.េឈម ះ ែកវ សុភ េនភូមិ្រតស់  សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ 
ែង៉ត សុីណង់ េនភូមិែកក ឃុំ្រសង់ ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពង់សពឺ បនលុបអូរចស់លួចកយអូរថមីបេង្វ ងទឹក 
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េដីមបយីកដីពុះដីឡូតិ៍លក់េធ្វីឱយបក់ដីែ្រសគត់ែដលមនទទឹង១ែម៉្រត បេ ្ត យ្របែហល១០០ែម៉្រត សថិតេន
ភូមិ្រតស់  សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សព(ឺករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមបស្រមួល)។  
 ៣៥.េឈម ះ អ៊ុង គងគ  េនភូមិទឹកថ្ល  ឃុេំគក្រពងី ្រសុក ្វ យ្រជុំ េខត្ត ្វ យេរៀង ប្តឹងេឈម ះ ឆវ អុីនទ័រ 
េន្រកុង េខម  េខត្តក ្ត លបនរេំ ភេលីកិចចសនយទិញ-លក់ដី មនេចតនរេំ ភយកដីរបស់គត់ចំននួ
១១ហិ  េនភូមិសុវណ្ណគិរ ី ឃុខំទុ ំ្រកងំ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សព(ឺករណីេនះបនបញច ប់េ យករស្រមប
ស្រមួល)។ 
 ៣៦.េឈម ះ ឈុន េម៉ត េនភូមិកប់ចិន ឃុសំំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ សុខ ចននី 
និងេឈម ះ្រពម ផនិត (ឪពុក និងកូន) េនភូមិកប់ចិន ឃុសំំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ បនរេំ ភ
យកដីរបស់គត់េ យេចតន េ យមិន្រពម្របគល់នូវ្របក់ប្រងគប់ៃថ្លលក់-ទិញ ែដលមនដីទំហំ៣,០១៧
ែម៉្រតកេរ ៉ សថិតេនភូមិ្រតពងំកនទួត ឃុំសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ (ករណីេនះបនបញច ប់េ យ 
ករស្រមបស្រមួល) ។ 
 ៣៧.េឈម ះ ជ័យ ៉ ន េឈម ះ អីុម ឌឹន និងេឈម ះ អុី េ គ តំ ងឱយ្របជពលរដ្ឋចំនួន៣៦្រគួ រ 
េនភូមិ ងំរបង ឃុេំ ងសំណំ ្រសុកឱ ៉ល់ េខត្តកំពង់សពឺ ប្តងឹ្រកុមហុ៊នហ្វ័រជូ  េមភូមិ ងំរបង និងេមឃុំ
េ ងសំណំ េ យ្រកុមហ៊ុនបនកយ្រប យផ្ត ច់ផ្លូ វ និង ព នរបស់្របជពលរដ្ឋឆ្លងកត់េទេធ្វីែ្រសមន
ចំនួន៣៦្រគួ រ េហយីេ កេមភូមិ និងេ ក្រសីេមឃុ ំមិន្រពមេចញមុខេ ះ្រ យជូន្របជពលរដ្ឋ សថិតេន
ភូមិ ងំរបង ឃុេំ ងសំណំ ្រសុកឱ ៉ល់ េខត្តកំពងស់ពឺ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៣៨.េឈម ះ េមៀច ម៉ក េឡ  េឈម ះ ៉ ន ់ វ ី តំ ងឱយ្របជពលរដ្ឋចំនួន៧្រគួ រ េនភូមិថម
សំេលៀង ឃុ្ំរតពងំគង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពងស់ពឺ ប្តឹងេឈម ះ សួង ផ ្ល  េឈម ះ បួ លួត េនភូមិថម
សំេលៀង ឃុ្ំរតពងំគង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពងស់ពឺ និងេឈម ះ ឆុំ េម៉ េនផ រថនល់ទទឹង េ យេចទអនកទងំ
បីបនេធ្វីរបងរេំ ភយកដីផ្លូវ ធរណៈ េធ្វីជកមមសិទធិផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកគត់ មនទំហ្ំរបែហល១ែម៉្រតx
២០០ែម៉្រត សថិតេនភូមិថមសំេលៀង ឃុ្ំរតពងំគង ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពងស់ពឺ (ករណីេនះបនបញចប់េ យ
ករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៣៩.េឈម ះអុឹម អិត េនភូមិ្រតពងំកេកះ ឃុំរ ងំេ្រគីល ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ 
េឆង ៊  េន ជធនីភនំេពញ និងេឈម ះ ែវន៉ រ ីេនភូមិកណ្តុ រេផីម ឃុរំ ងំេ្រគីល ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ 
អនកទងំពីរបនឃុបឃិតគន ែកឯក របងក ន់ៃដដី ែដល្រកុមចុះ ស់ែវងជ្របព័នធពីេឈម ះរបស់គត់េទឱយ
េឈម ះ េឆង ៊  ែដលមនកបលដីេលខ៣៩៣ ទំហ៣ំ,២៦២ែម៉្រតកេរ ៉សថិតេនភូមិ្រតពងំកេកះ ឃុរំ ងំ
េ្រគីល ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ(ករណីេនះបនបញចប់េ យករស្រមបស្រមួល)។ 
 ៤០.េឈម ះ ញឹម ៉  េនភូមិថនល់ែបក សងក ត់រកេ្រក ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ ប្តឹងេឈម ះ អ៊ូច រទិធមុននី  
និងេឈម ះ វង់ ភរ ី េនភូមិថនល់ែបក សងក តរ់កេ្រក ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ បន ងំករ ងសង់របងេលីដី
កមមសិទធិ ្រសបចបប់របស់គត់ ករណីេនះេ យភគីេដីមបណ្តឹ ង្រពមទទួលយកដីទំនស់៣០% និងចុងចេម្លីយ
្រពមទទួលយក៧០% ៃនទំហដំីែដលមនទំនស់។ 
 ៤១.្របជពលរដ្ឋចំនួន៤្រគួ រ េនភូមិវះេពះ ឃុខំ្វ វ ្រសុកសំេ ង េខត្ត ែកវបនេសនីសំុឱយមនករ ម
ន និងជយួជំរុញករេចញវញិញ បនប្រតសមគ ល់អចលនវតថុែដលមនករយតឺយ៉វ (រត់ករ) មរយៈម្រន្តីៃន

មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត ែកវ។ ករណីេ យភគីចុងចេម្លីយយល់្រពម
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្របគល់ឯក រពក់ព័នធប្លង់ដី កិចចសនយទិញ-លក ់និងថវកិចនំួន១,៤០០ដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថ្លេស េ្រក្របព័នធ) 
ជូនេទភគីេដីមបណ្តឹ ងវញិ េដីមបបីញចប់ទំនស់។ 
 ៤២.្របជពលរដ្ឋចំនួន៤្រគួ រ េនភូមិេ្រជយសំេ ង សងក តប់ យណ៍ ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ េសនីសុំ
ពិនិតយភពមិន្រប្រកតីរបស់មច ស់កមមសិទធិកបលដីេលខ៨៣៤ និងេលខ៨៣៥ ែដលបន ងសង់របងថមចូល
មកេលីដីផ្លូវ កនុងេពលែដលខ្លួនមិនទន់ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធេិនេឡយី ករណីេនះ្រកុមករងរបនេធ្វីលិខិត
េឆ្លីយតបេទេដីមបណ្តឹ ង េ យពិនិតយេឃញីថ ករេចញប័ណ្ណកមមសិទធសមគ ល់អចលន្រទពយរបស់មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ នងិសុរេិយដីេខត្ត ែកវ ពិតជអនុវត្តបន្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិី។  
 ៤៣.្របជពលរដ្ឋចំនួន៦្រគួ រ េនភូមិកំពង់ៃ្រជ ឃុេំ ម ង ្រសុក្រទងំ េខត្ត ែកវ ប្តឹងេឈម ះ សឺង សី  
េនភូមិកំពង់ៃ្រជ ឃុំេ ម ង ្រសុក្រទងំ េខត្ត ែកវ ែដលបនចក់ដីលុបរេំ ភចូលចំណុចអំ ចមុខ ព ន 
និងចំណីផ្លូវមុខ ព ន្រប យ៩២ សថិតេនភូមិកំពង់ៃ្រជ ឃុេំ ម ង ្រសុក្រទងំ េខត្ត ែកវ ករណីេនះភគីចុង
ចេម្លីយបនចក់ដីលុបេនេលីទំហដំីែដលជកមមសិទធ្រសបចបប់ ដូចមនេនកនុងប័ណ្ណសមគ ល់អចល្រទពយរបស់
គត់ ែដលេចញេ យមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង ់នងិសុរេិយដីេខត្ត ែកវ។ 
 ៤៤.េឈម ះ ចន ភន់ នងិេឈម ះ េជៀប កំសត់ តំ ង្របជពលរដ្ឋចំនួន៣១្រគួ រ េនភូមិជំទវែ្រជង 
ឃុ្ំរកងំ ្វ  ្រសុក មគគីមនជ័យ េខត្តកំពង់ឆន ងំប្ដឹងសុំជួយេ ះ្រ យបញ្ហ ដីធ្លីមួយកែន្លង សថិតេនតំបន់្រកងំ
េ ន ត កនុងភូមិរលុង ឃុទំួលខពស់ ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ ពួកគត់ទងំអស់គន ចំនួន៣១្រគួ រ បនកន់
កប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៣ រហូតមក ករណីេនះ្រកុមករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
េខត្តកំពង់ឆន ងំ សហករជមួយ ជញ ធរភូមិ-ឃុ ំ បនេធ្វីករស្រមស្រមួលបញច ប់ទំនស់ េ យភគីមនប័ណ្ណ
េ ះ្រ យជេគលនេយបយជូន្របជពលរដ្ឋកនុងមួយ្រគួ រចំនួន៣០០ដុ ្ល រ េមរកិ េដមីបបីញច ប់ទំនស់
េហយីភគី្របជពលរដ្ឋចំនួន៣១្រគួ រ យល់្រពមទទួលយកករេ ះ្រ យេគលនេយបយេនះ។ 
 ៤៥.េឈម ះ មិន រតិ េនភូមិថមី ឃុំ ងំ្រក ងំ ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ (េផទរឱយកូន្របុសេឈម ះ 
សងួន ចំេរនី េនភូមិ-ឃុខំងេលី ជតំ ងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេនះ) ប្ដឹងេឈម ះ រស់ គីម េឈម ះ ចក ់ភច េឈម ះ 
ស៊ុំ ែសន េឈម ះ រុតិ គង ់និងេឈម ះ សុត េសឿងែដលបននគំន មកទមទរដីេករ ្ដ ិ៍មរកតររបស់ េ ក រស់ េសឿន 
ែដល្រតូវជប្ដី និងឪពុកចិញច ឹមរបស់គត់។ ករណីេនះ្រកមុករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចចេខត្តកំពង់ឆន ងំ សហករជមួយ ជញ ធរភូមិ-ឃុ ំបនស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ េ យេឈម ះ សងួន 
ចំេរនី ្រពម្របគល់ដីែដលមនកបលដីេលខ១២០៣ ឱយេទេឈម ះ រស់ គីម េដីមបបីំេពញឯក រេធ្វីប័ណ្ណ
កមមសិទធិ រឯីភគីេឈម ះ ចក់ ភច នងិ្របពនធេឈម ះ រស់ គីម ្រពម្របគល់ដីែដលមនកបលដីេលខ៩១១ ឱយេទ
េឈម ះ សងួន ចំេរនី េដីមបបីំេពញឯក រេធ្វីប័ណ្ណកមមសិទធិផងែដរ។ 
 ៤៦.្របជពលរដ្ឋចំនួន៥្រគួ រ តំ ងឱយ្របជពលរដ្ឋចំនួន២០៨្រគួ រ េនភូមិ្រតពងំេពធិ៍ ឃុពំ្រង  
្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ ប្ដឹងទប់ ក ត់ករលក់ដីរមួភូមិទហំ៦ំហកិ  សថិតេនភូមិ្រតពងំេពធិ៍ ឃុពំ្រង
្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ ករណីេនះ្រកុមករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច
េខត្តកំពង់ឆន ងំ សហករជមួយ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេធ្វីករស្រមបស្រមួលជមួយ្របជពលរដ្ឋ េហីយ្រពម
ទទួលយក មករស្រមបស្រមួលរបស់្រកុមករងរ និង្រពមដកពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់ ថ ប័នែដល ក់កន្លងមក។ 
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 ៤៧.េឈម ះ សឹុម វនិ េន ជធនីភនំេពញ េសនីសំុអន្ត គមន៍ជកី្រសះចំនួន៣ ស្រមប់ចិញច ឹម្រតី និងសត្វ
េផ ងៗ លកខណៈបេចចកេទស រវីបបកមម សថិតេនភូមិទី៧ សងក ត់ខ ម ្រកុងកំពង់ឆន ងំ េខត្តកពំង់ឆន ងំ ករណីេនះ
្រកុមករងរច្រមុះេខត្តយល់េឃញីថ៖  
 -ទី ងំែដលជីក្រសះេនះពំុមនទំនស់េទ េហីយក៏មិនជប់ពក់ព័នធសហគមន៍េន ទ តបំន់អភិរក ជលផល    
នទីៃ្រពលិចទឹក និងែដនអតីតឡូតិ៍េន ទែដល្របជពលរដ្ឋបនេ្របី្របស់ ្រស័យផលែ្រស្របងំ និងចមក រ    
កនុងរដូវទឹកស្រមក។ 
 -ដីទំហ៣ំ២ហកិ េនះ េឈម ះ សឹុម វនិបន្របមូលទិញពី្របជពលរដ្ឋចំនួន២០្រគួ រ ែដលមន         
ករបញជ ក់ទទួល គ ល់ពី ជញ ធរភូមិ-សងក ត់។ 
 -មកដល់េពលេនះ ឯកឧត្តមអភិបលេខត្តកំពង់ឆន ងំ បនអនុញញ តជេគលករណ៍ឱយេឈម ះ សឹុម វនិ 
ដំេណីរករជីក្រសះចំនួន៣ខងេលី្រសប មនីតិវធិី។ 
 ៤៨.េឈម ះ ងនួ េសឿន និង្របពនធេឈម ះ េឡង ឃុន ប្ដឹងត ៉ េ យេចទេឈម ះ  ឃពីីវ ថ បនឃុប
ឃតិផ គំំនិតជមួយេឈម ះ េសឿ សុឺន (ដន្លង ឃពីីវ) លួចេធ្វីបណ័្ណកន់កបតូ់បែល្វងេលខ២៥B ឱយេទេឈម ះ 
ហុក ៃថ (្រតូវជកូនបេងកីតរបស់ ឃពីីវ) សថិតេនផ រេលី កនុងភូមិ្រតពងំបី សងក ត់ផ រឆន ងំ ្រកុងកំពង់ឆន ងំ 
េខត្តកំពង់ឆន ងំ ករណីេនះ្រកុមករងររកេឃញីថ៖ 
 -ករេចទ្របកន់េនះ គមឺិន្រតឹម្រតូវេទ េ្រពះ ឃពីីវ បនពនិិតយេឃញីថ ករកត់េផទរេឈម ះ្រតឹម្រតូវ
េហយី េទីបគត់្របគល់លុយឱយ្រគប់ចំនួន។ 
 -ភគីទងំពីរបន្រពមេ្រពៀងគន បញចប់ទនំស់ និង្រពមដកពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់ ថ ប័នទងំអស់។ 
 ៤៩.េឈម ះ គង់ ទី ម៉ និងប្តីេឈម ះ ប៊ិត ចន់វបុិល េនភូមិខ្វិត ឃុពំ្រង ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ 
ប្ដឹង េឈម ះ ហុងី ពុធថ (េ ចន់ថ) េនភូមិអណ្ដូ ងេពធិ៍ ឃុំ ្វ យ្រជំុ ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ េ្របីលបចិ
ឃុបឃតិជមួយម្រន្ដីសុរេិយដី លួចេធ្វីប្លង់រងឹយកដី និងផទះរបស់គត់ សថិតេនភូមិខ្វិត ឃុពំ្រង ្រសុករ េប្អ រ 
េខត្តកំពង់ឆន ងំករណីេនះ្រកុមករងររកេឃញីថ៖ 
 -ទំនស់េកីតេចញពីករខចីលុយ េហយីយកដីេទ ក់បញច  ំេនេពលែដលគម នលុយសងមច ស់បំណុលបន
កត់យកដី រចួេធ្វីប័ណ្ណកមមសិទធិ េ យពុំមនករឯកភពពីកូនបណុំល។ 
 -ម្រន្តីជំនញពក់ព័នធនឹងករេចញប័ណ្ណជលកខណៈ្របព័នធ មនករេធ្វស្របែហស េ យ រែតពុំបនសួរ
នឱំយបនចបស់ ស់ពីអត្តសញញ ណរបស់អនកកនក់ប់ដីបចចុបបនន។ 
 -ភគីទងំពីរបនឯកភពគន បញចប់ទំនស់ េ យភគីមច ស់បំណុលសុខចិត្តេផទរេឈម ះឱយេទកូនបំណុល
វញិ ែដលជមច ស់ដី ្រពមទងំមិនទមទរលុយែដលជំពក់ េ យែឡកម្រន្ដីែដលពក់ព័នធនឹងករេចញប័ណ្ណេនះ 
្របធនមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ នងិសុរេិយដីេខត្តកំពង់ឆន ងំេសនីសំុ្រតឹមែតអប់រឱំយមនករ្របុង
្របយត័នខពស់។ 
 ៥០.េឈម ះ ចយ ចន់សុវត្ត ិនងិ្របពនធេឈម ះ មក៉់ ចនថ  េឈម ះ យង៉់ ហូន េឈម ះ យង៉ ់វង ់នងិ្របពនធេឈម ះ  
ខុន សុខ នងិេឈម ះ ប៊ុន រ ីជ្របជពលរដ្ឋេនេខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដឹងសុំជួយេ ះ្រ យករណីប៉ូលីសេសដ្ឋកិចច 
និងម្រន្តីជំនញរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីបនចប់្រ ក់ទ័ររបស់ពួកគតច់ំននួ៣េ្រគឿង និងៃតកុងចំនួន៣នក ់ឃុខំ្លួនកនុង
ឃុពំនធនគរេខត្តកំពង់ឆន ងំ បនឈូសដីៃ្រពមនរបងព័ទធជុំវញិ សថិតេនភូមិទំនប់ថមី ឃុេំជៀប ្រសុកទឹកផុស េខត្ត
កំពង់ឆន ងំ ករណីេនះ្រកុមករងររកេឃញីថ៖ 
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 - ថ នភពដី មិនែមនជករឈូសឆយដីថមីេទ គឺមនលកខណៈភជួ រដីចស់មនរបង និងខទម េលីៃផទដី
្របែហល ២០ហិក  ជក់ែស្តងមិនមនៃ្រព ជដីែ្រសរបស់្របជពលរដ្ឋកំពុង ្រស័យផល។ 
 -បចចុបបននេនះ មច ស់្រ ក់ទ័រ ៃតកុង្រ ក់ទ័រ និង្រ ក់ទ័រ ្រតូវបនេ ះែលងឱយមនេសរភីពេហយី។ 
 ៥១.េឈម ះ េខង បុរ ី េនភូមិែកង សុខ ឃុំកំពង់េ  ្រសុកកំពង់ែលង េខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដឹងេមភូមិ 
េមឃុំ និងេឈម ះ វុធ ៉ ន់ៃថ បនរមួគំនិតគន ដកហូតដីកមមសិទធិរបស់គត់ សថិតេនភូមិែកង សុខ ឃុកំំពង់េ  ្រសុក
កំពង់ែលង េខត្តកំពង់ឆន ងំ ករណីេនះេ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់្រកុមករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពង់ឆន ងំ ភគីទងំពីរ្រពមបញចប់ទនំស់ េ យភគីេដីមបណ្ដឹ ង្រពមសងលុយ
ែដលជំពក់ទងំេដីម ទងំករចំនួន១៨,៦៥៥ដុ ្ល រ េមរកិ ឱយេទភគីចុងបណ្ដឹ ង េហយីភគីចុងបណ្ដឹ ង្រពម
្របគល់ប័ណ្ណកមមសិទធិឱយភគីេដីមបណ្ដឹ ងវញិ។ 

៥២.េឈម ះ សុខ រទិធិ និង្របពនធេឈម ះ យន ចន់ថន េនភូមិកំពងប់ឹង ឃុកំំពង់េ  ្រសុកកំពង់ែលង 
េខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដឹងេឈម ះ វុធ ៉ ន់ៃថ េនភូមិ៧ ឃុកំំពង់ វ ្រសុកកំពង់ វ េខត្តៃ្រពែវង បនលក់ដីែដលបន
ទំនស់ េធ្វីឱយគត់មិនមនសិទធិ្រគប់្រគងេលីដីែដលបនទិញ េហីយេឈម ះ វុធ ៉ ន់ៃថ មនេចតនេគចេវះ មិន 
ទទួលខុស្រតូវកនុងករេ ះ្រ យ ករណីេនះេ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់្រកុមករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពង់ឆន ងំ ភគីទងំពីរ្រពមបញច ប់ទំនស់ េ យភគីេដីមបណ្ដឹ ងយល់្រពម
ទទួលយកលុយពីភគីចុងបណ្ដឹ ងចំនួន៣១,២៨០ដុ ្ល រ េមរកិ  និង្រពម្របគល់ដីឱយភគីចុងបណ្ដឹ ងវញិ 
េដីមប្ីរបគល់ជូនេទមច ស់ដីេដីម។ 
 ៥៣.្របជពលរដ្ឋចំនួនជង១០០្រគួ រ េនឃុេំ្រចស ្រសុកកំពង់្រត ច េខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដងឹ្រកុមហុ៊នមួយ 
បនជីកយក ចម៍ដីេលីដីែ្រស្របងំ និងដី ឈំូក ្រពមទងំលុប្រប យទឹក េធ្វីឱយប៉ះពល់ចរន្ដផ្លូ វទឹក 
ែដលពួកគត់យកេទេ្រ ច្រសពដំ  ំសថិតេនចំណុចបឹងកែន្លងេឆន រ បឹងកែន្លងរមស និងបឹងសនទួស កនុងភូមិ
កំពង់ក្ដ រ ឃុកំំពង់្រត ច ្រសុកកំពង់្រត ច េខត្តកំពង់ឆន ងំ។ ករណីេនះ្រកុមករងររកេឃញីថ៖  
 -្រកុមហុ៊នមិនបនលុបបឹង និង្រប យទឹកេទ ្រគន់ែតជីក ្ត របឹងឱយេ្រជស្តុបទឹកឱយបនេ្រចីនជងមុន 
និងព្រងីក្រប យបែនថម េដីមបបីងកភពងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋ មករបញជ ក់ពីមនទីរជំនញ និងតំ ង
្រកុមហុ៊ន។ 
 -ចំេពះ្របជពលរដ្ឋចំនួន៤្រគួ រ ែដលរងផលប៉ះពល់េ យករជីកយក ចម៍ដ្ីរតូវែតបនសំណង ពី
្រកុមហុ៊ន។ ភគី្រកុមហុ៊នបនេ ះ្រ យ្របគល់លុយសំណង្រគប់ចំនួនរចួ ល់េហយី។ 
 -្រកុមហុ៊នបន្របមូលទិញដីពី្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់េនះ េដីមបីអភិវឌ ន៍ជ រវីបបកមម(ចិញច ឹម្រតី) 
កនុងេគលបំណងេលីកកមពស់វសិ័យជលផល កនុងេខត្តកំពង់ឆន ងំ ឱយមនកររកីចេ្រមីន េឆ្លីយតប មត្រមូវ
ករផគត់ផគង់ករហូបចុកកនុង្រសុក និងនេំចញបន។ 
 -ករេបះបេងគ ល្រពំកំណត់ៃផទបឹង េ យ ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងម្រន្ដីជំនញ ពុំសូវមនតម្ល ភពេ្រពះ្រប
ជពលរដ្ឋែដលបនលក់ដីឱយ្រកុមហុ៊នមិនជប់ៃផទដីចណីំបឹង ចំែណក្របជពលរដ្ឋែដលមិនបនលកឱ់យ្រកុមហុ៊ន 
ែបរជជប់ដីចំណីបឹង េបពីិនិតយេមីល ថ នភពដមីនលកខណៈដូចៗគន ។ 

៥៤.្របជពលរដ្ឋចំនួន៦្រគួ រ េនភូមិ្រតពងំផគ  ំឃុបំនទ យ្រពល ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដឹង 
ត ៉ េ យេចទ្របកន់េមភូមិ្រតពងំផគ  ំបនដកហូតដីែដលពួកគត់ បនកនក់ប់ ្រស័យផលជង២០ឆន មំក
េហយី េដីមបយីកេទែបងែចកឱយេទ្របជពលរដ្ឋដៃទកនុងភូមិេទវញិ ករណីេនះ្រកុមករងររកេឃញីថ៖  
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- មករបំភ្លឺរបស់េមភូមិ្រតពងំផគ  ំ កន្លងមកគត់បនេសនីសំុ្របជពលរដ្ឋែដលបនកន់កប់ដីទំហធំំជ
េ្រចីន្រគួ រ ែចករែំលកដីខ្លះឱយេទ្របជពលរដ្ឋែដលអត់មនដី មរយៈេមភូមិ កនុងេនះ្របជពលរដ្ឋចំនួន៥០
្រគួ រ បនយល់្រពមមនែត៦្រគួ រេទ ែដលមិនយល់្រពមេទីបមនករត ៉។ 

-បចចុបបនន្របជពលរដ្ឋចំនួន៥០្រគួ រ ទទួលករែបងែចកដី និង ស់ែវងេចញប័ណ្ណរួចេហីយ ចំ
ែណក្របជពលរដ្ឋចំនួន៦្រគួ រ មិនត្រមូវឱយែបងែចកដីេឡងីវញិេទ ជក់ែស្ដងគត់កន់កប់ប៉ុ ្ណ  ឱយគត់បន្ដ
កន់កប់ដីប៉ុណ្ណឹ ងេទ ( មករេលីកេឡងីរបស់ ជញ ធរឃុ ំនិង្រសុក)។ 

-មកដល់េពលេនះ ្របជពលរដ្ឋចំនួន៥្រគួ រ ទទួលបនករ ស់ែវងរចួេហយី េដីមបេីចញប័ណ្ណេ យ
ែឡក ចំនួន១្រគួ រេទៀតមិនទន់បន ស់ែវងេទ រងចវំគគេ្រកយ េ្រពះគត់មិនបនចូលរមួ។ 

៥៥.េឈម ះ យមឹ សុខ និង្របពនធេឈម ះ ហួត វណ្ណី  េនភូមិសំេ ង សងក ត់ផ រឆន ងំ ្រកុងកំពង់ឆន ងំ េខត្ត
កំពង់ឆន ងំប្ដងឹេឈម ះ សុ៊យ ម៉ ៉ ន់ េនភូមិក ្ដ ល សងក ត់កំពង់ឆន ងំ ្រកុងកំពង់ឆន ងំ េខត្តកំពង់ឆន ងំ បនខចី
លុយគត់ចំនួន១០,៥០០ដុ ្ល រ េមរកិ េ្រកយមកបុគគលេនះ មិនមនទំនលួខុស្រតូវ មនេចតនទុចចរតិ មិន
្រពមសងលុយ និងមិនេគរព មកចិចសនយ ចុះៃថងទី២៣ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨ ករណីេនះេ្រកមករស្រមប
ស្រមួលរបស់្រកុមករងរមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េខត្តកំពង់ឆន ងំ ភគទីងំពីរ
បន្រពមេ្រពៀងគន បញចប់ទនំស់ េ យេឈម ះ ស៊ុយ ម៉ ៉ ន់ សង្របក់ឱយេទេឈម ះ យមឹ សុខ និង្របពនធេឈម ះ 
ហួត វណ្ណី  កនុងែខចំនួន១៥០ដុ ្ល រ េមរកិ។ 
 ៥៦.េឈម ះ សូ សំ ង ប្ដឹងេសនីសុំេធ្វីប័ណ្ណទុតិយ ចំនួន១២ប័ណ្ណ(ែដលបន្រជុះបត់) សថិតេនភូមិ
ដំ ក់អំពលិ ឃុកំ្ដុលែសនជ័យ ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ ករណីេនះេឈម ះ សូ សំ ង បនទទួលប័ណ្ណ
ទុតិយ  រចួេហយី ចំេពះទំនស់ជមួយ្របជពលរដ្ឋនឹងេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់។ 
 ៥៧. ករណីពកយបណ្តឹ ងរបស់្របជពលរដ្ឋចំនួន៤២្រគួ រ រស់េនភូមិៃ្រពពយ ឃុ្ំរតពងំភ្ល ងំ ្រសុក
ឈូក េខត្ដ កំពត ប្ដងឹេឈម ះ កឹម ចន់ េឈម ះ ែយម៉ េឈឿន និងេឈម ះ យូ សុីឈន ែដលជេមេក្ល ងែកន
្របជពលរដ្ឋចំនួន៧៩្រគួ រ កនុងចំេ មចំនួន២២៦្រគួ រ មកពីភូមិ ល្រក ងំ ឃុំ ែកន  នងិភូមិេតេជ
អងក ញ់ ឃុេំតេជអភិវឌ ន័  និងភូមិែ្រស វ ឃុ្ំរតពងំភ្ល ងំ ្រសុកឈូក េខត្ដកំពត មករុក នយកដីរបស់ពួក
គត់ែដលបន ្រស័យផលកន្លងមកមនទំហ២ំ៧៨ហកិ  សថិតេនចំនុចថមេងក និង លឥ្រនទី កនុងភូមិៃ្រព
ពយ ឃុ្ំរតពងំភ្ល ងំ ្រសុកឈូក េខត្ដកំពត។ ករណីពកយបណ្តឹ ងេនះ មនទីរទរពអេខត្តកំពត បនចុះអេងកត្រ វ
្រជវជមួយ្រកុមករងរេខត្ត នងិបនេធ្វីរបយករណ៍េគរពជូនេខត្តមួយជំ នរចួេហយី ប៉ុែន្តេ យ រ
ករ តតបតជំងឺកូវដី១៩ េទីបមនទីរពនយេពល េ យរងចេំនេពលចប់កូវដី១៩ មនទីរ និង្រកុមករងរេខត្តនឹងេធ្វី
ករស្រមបស្រមួល (យុទធ ្រស្តឈនះ ឈនះទងំអស់គន ) រ ង្របជពលរដ្ឋ៤២្រគួ រ និង្របជពលរដ្ឋ៧៩្រគួ រ 
េដីមបបីញចប់ទំនស់ មនីតិវធិី។ 
 
 

៤-សកមមភពករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
  
 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ េន មប ្ត សវន ្ឋ នចំនួន២មនទីរ គឺមនទីរ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពងច់ម និងេខត្តកំពង់ឆន ងំ ។  
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 -ចុះេធ្វីសវនកមម កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៩ េន មទីសវន ្ឋ នចំនួន២មនទីរ គឺមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេខត្ត្រកេចះ និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 
 -ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លអន ញេលីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសវនកមមសមិទធកមម សវនកមមេលីគេ្រមង
ហរិញញបបទនពីៃដគូអភិវឌ ន៍ នងិសវនកមមបេចចកវទិយព័ត៌មន ែដលេរៀបចំេឡងីេ យអគគនយក ្ឋ នសវនកមម
ៃផទកនុង ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ចូលរមួកនុងអងគសិកខ ស្តីពីករអភិវឌ េ យចីរភព្របចឆំន ២ំ០២០ និងេលីកទិសេ អនុវត្តឆន ២ំ០២១ 
ែដលេរៀបចំេឡងីេ យ្រកុម្របឹក ជតអិភិវឌ ន៍េ យចីរភព េន្រកសួងបរ ិ ថ ន។ 
 -ផ្តល់អនុ សន៍ ែចករែំលកបទពិេ ធន៍ និងេធ្វីករែណនដំល់មនទីរទងំអស់ ឱយអនុវត្តករងរបេចចកេទស 
ករដឹកន្ំរគប់្រគងម្រន្តី ជករ និងករងរហរិញញវតថុជពិេសសករចំ យេផ ងៗេនកនុង មុីមនទីរឱយបន្រតឹម
្រតូវ មនលកខណៈសម្រសប អនុេ មេទ មចបប់ ចរណ៍ែណនេំផ ងៗ និងនតិីវធិីហរិញញវតថុ មប ្ត
ឆន នំីមួយៗ។ 
 -ករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់សមភ រ បរកិខ បេចចកេទស សង្ហ រមិ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋដៃទេទៀត របស់មនទីរ
ទងំអស់មនលកខណៈល្អ្របេសីរ ជងប ្ត ឆន កំន្លងមក។ 
 -ករងរដឹកន ំ្រគប់្រគង និងករែបងែចកតួនទីភរកិចចៃនករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី ជករ េន មប ្ត
មនទីរបនល្អ្របេសីរ។ 
 -ករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់កញចប់ថវកិរបស់មនទីរននអនុវត្តបន្រតឹម្រតូវមនករសន សំំៃច េហយីសេ្រមច
បនល្អ្របេសីរ។ 
 
 

៥.សកមមភពករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
  
-េរៀបចំេសចក្ត្ីរពងបឋមនូវបទបញជ ៃផទកនុង វធិី ្រស្តេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគឧូេទទស ្រ ្ត ចរយ និងយន្តករ 
ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល។ 

 -េលីក ្ល កសញញ វទិយ ថ ន និងបពំក់ឧបករណ៍មូល ្ឋ នេន លសិក ។ 
 -ែកស្រមួលរចនសមព័នធ្រគប់្រគងវទិយ ថ ន។ 
 -េធ្វីសុីញ(និមិត្តសញញ វទិយ ថ ន) នងិ ្ល កេឈម ះ ស្រមប់ម្រន្តី ជករវទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣ របស់វទិយ ថ ន។ 
 -េធ្វីែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១ របស់វទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចឆន ២ំ០២១ របស់វទិយ ថ ន។ 
 -ពិនិតយ និងែកស្រមួលេសចក្តី្រពងអំពកី្រមិត និង្របធនបទស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
 -េលីកសំេណីេដីមប្ីរបកសេ្រជីសេរសី្រគូបេងគ លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចចំនួន៩រូប ស្រមប់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍ករងរអធិករកិចចេនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន១២េលីក។ 
  -ទទួលម្រន្តី ជករចំនួន៥រូប (្រស្តីចំនួន២រូប) កនុងេនះេសនីសុំ ងំស៊ប់ចំនួន៤រូប។ 
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 -េរៀបចំេសចក្តី្រពងទ្រមង់ចុះេឈម ះចូលេរៀន ម្របព័នធអន ញ (Online)។ 
 -េរៀបំបំពក់េ្រគឿងសង្ហ រមិ កនុងប ្ណ លយ័វទិយ ថ ន។ 
 -ទំនក់ទំនង និងទទួលេសៀវេភច្រមុះមុខវជិជ សរុបចំនួន២០កបល។ 
 -្រ វ្រជវ េរៀបចំចង្រកងជឯក រចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ម ននុ្រកម និង្របេភទ។ 
 
 

៦.ករងរេផ ងៗ 
 
៦.១.សកមមភពករងរេយនឌ័រ 
 -ចត់បញជូ ន្រស្តីចំនួន៣រូប កនុង្រកមុករងរបេចចកេទសេយនឌ័រចូលរមួ ្ត ប់េសចក្តីែណនផំ ព្វផ យអំពី    
ករ ក់ពកយ្របលងសុំ រូបករណ៍េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ថន ក់បរញិញ ប័្រតជន់ខពស់ និងថន ក់បណ្ឌិ ត េន
្រកសួងកិចចករនរ។ី 
 -្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកសួងបនេរៀបចំពិធីអបអរ ទរខួបទី១០៩ ទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន 
េ្រកម្របធនបទ «មនសន្តិភពមនករេលីកកមពស់េយនឌ័រ» េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -ចូលរមួមីទទីញរលឹំកៃថងេឆព ះេទផ្តួលរលំំរបបកមពុជ្របជធិបេតយយឈនេទរេំ ះជតិទងំ្រសុងរបស់សេម្តច
េតេជ នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េនភូមិេកះថម ឃុទំន្លូង ្រសុកសន្លូង ្រសុកេមមត់ េខត្តតបូងឃមុ។ំ  
 -ចត់បញជូ នម្រន្តីជ្រស្តីចំនួន២រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្រស្តីភពជអនកដឹកន ំេន ភូមិនទរដ្ឋបល។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តីជ្រស្តីចំនួន៤រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអភិវឌ ន៍ភពជអនកដកឹន ំ េនមជឈមណ្ឌ ល
សហ្របតិបត្តិករកមពុជ-សឹង្ហបូរ។ី 
 -ស្រមបស្រមួលជមួយមនទីរេពទយ្រពះេកតុម បញជូ នអនកជំងឺចំនួន៧នក់ ទទួលករពយបល មករចុះ
អនុស រណៈ េយគយល់ជមួយគន ។ 
 -ចត់្របតិភូចុះសួរសុខទុកខ្រស្តីជម្រន្តី ជករស្រមលមតុភពចំនួន៧នក់ និង្របគល់ជូនថវកិឧបតថមភរបស់ 
េ កជំទវកិតិ្តសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ចំេពះ្រស្តីចំនួន៥០មុឺនេរៀល និងរបស់្រកុមករងរបេចចកេទស
េយនឌ័រ្រកសួងមន ក់២០មុឺនេរៀល បែនថមេលី្របក់ឧបតថមភរបស់្រកសួង។ 
 -អមដំេណីរេ កជំទវកិតិ្តសងគហបណ្ឌិ តឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ចុះែចកអំេ យជូន្របជជនែដលរងេ្រគះ
េ យទឹកជំនន់ចំនួន២េលីក េនខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ ចុះសួរសុខទុកខអនកជំងឺេនមនទីេពទយចំនួន៣េលីក 
ចូលរមួេពលមនខយល់ក្រន្ត ក់េនេខត្ត ្វ យេរៀង ចូលរមួជបួ្របជពលរដ្ឋេនខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនំេពញ 
និងចូលរមួពធិីបុណយសពចំនួន៣េលីក។ 
 -ចូលរមួជមួយេ កជំទវកិតិ្តសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ែចកថវកិ េសប ង និងម៉ស ជូនម្រន្តី ជករ
មួយចំនួនកនុង្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
៦.២.សកមមភពករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 
  ្រកសួងបនេរៀបចំេបសកកមម រមួមន្របែម្របមូលថវកិ និងេ្រគឿងឧបេភគ បរេិភគេដីមបចុីះសួរសុខទុកខ 
និងសំេណះសំ លជមួយកងកម្ល ងំជួរមុខវរេសនតូចនគរបលករពរ្រពំែដនទឹកេលខ២៦៩ និងវរេសន
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តូចនគរបលករពរ្រពំែដនេគកេលខ៨២៧ ៃនគណៈបញជ ករនគរបលជតិ្របចទំិសភូមិភគ៣។ ែតេ យ
រកររកី ល លៃនជំងឺកូវដី១៩ គេ្រមងចុះសួរសុខទុកខ្រតូវផ្អ ក។ 

៦.៣. សមគមសងគហមិត្តភព 
  សមគមសងគហមិត្តភពរបស់្រកសួងែដលបនបេងកីតេនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧បនឧបតថមភថវកិ
ចំនួនមួយ នេរៀលជូនឯកឧត្តម ៉ ត េហង ទី្របឹក ្រកសួង េដីមបីចូលបុណយសពភរយិគត់ េ កជំទវ 
េឡង េសឿនែដលបនទទួលមរណភព េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០។ 
៦.៤.សកមមភព្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលខិិតបទ ្ឋ នគតយិតុ្ត 
  ៦.៤.១.សកមមភពករងរ 
   -េរៀបចំកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបពីិនិតយ និងពិភក បន្តេលីេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអធិករកិចច 
េ យមនករចូលរមួពីតំ ង្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និង្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
និងសមជិក្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន៣េលីក។ 
   -េរៀបចំកិចច្របជំុពិនិតយ ពភិក េលីេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពីអធិករកចិច េ យមនករចូលរមួពអីនុ្របធន 
និងសមជកិ សមជិក ៃន្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត េនទីស្តីករ្រកសួង
ចំនួន៣េលីក។ 
   -េរៀបចំកិចច្របជុំស្តីពីវឌ នភពករងរ និងទិសេ ករងរបន្តរបស់្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េ យមនករអេញជ ីញចូលរមួពីអនុ្របធន និងសមជិក សមជិក ៃន្រកុមករងរ
ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 

   -ចូលរមួកិចច្របជុំ្រកុមករងរេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  នងិវធិនៃន្របព័នធសវនកមមៃផទកនុង និងអធកិរកិចចេលីក
ទី៣ ទី៤ និងទី៥ េដីមបពីិនិតយ និងពភិក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ ភរកិចចរបស់សវនកមមៃផទកនុង 
និងអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុចំនួន៣េលីក េ យបនករពរនូវេបសកកមម 
និងតួនទីភរកិចចរបស់្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
   -ចូលរមួករពរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច កនុងកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបពីិភក េលី
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកចិច េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីចំនួន២េលីក។ 
   -េរៀបចំកិចច្របជុំពិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ ភរកិចច របស់សវនកមម 
និងអធិករកចិច េនទីស្តីករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចចនំួន២េលីក។ 
   -េរៀបចំ្របជុំពិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងជំនួយ ម រតីស្រមប់កិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ តេលី
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១១េលីក។ 
   -ដឹកនគំណៈ្របតិភូេទចូលរមួកិចចពិភក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍េលីបញ្ហ មួយចំនួនពក់ព័នធនឹងករងរ 
អធិករកិចចជមួយអគគអធិករកិចចរ ្ឋ ភិបល ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េនទី្រកុងហូជីមិញចំននួ១េលីក។ 
  ៦.៤.២.វឌ នភពៃនេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច 
   -បញចប់កិចច្របជុំក្រមិតបេចចកេទស េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច។ 
   -េរៀបចំកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបីពិនិតយនិងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច
េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីចនំួន២េលីក។ 
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   -េរៀបចំកិចច្របជំុអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបីពិនិតយនិងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច
េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន៣េលីក។ 
  ៦.៤.៣.វឌ នភពរបស់តួនទី ភរកិចចេលីវសិ័យអធកិរកិចចរបស់្រកសួង 
   េយង ម្រកឹតយេលខ០៣អន្រក.បក ចុះៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពីករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្ត
េទរបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងេយង មអនុ្រកឹតយេលខ១៦៨ 
អន្រក.បក ស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌ មុខងរ ភរកិចចរបស់សវនកមមៃផទកនុង និងអធិករកិចច ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជអធិករកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល មនភរកិចចេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វស័ិយ 
និងេ យែផ្អកេលីអភិ្រកមដូចខងេ្រកម៖ 
   - មបណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រពីនតិីបុគគល រូបវន័្តបុគគល នងិ្រគប់មជឈ ្ឋ ន។ 
   - មបណ្តឹ ង ថ ប័នរងអធកិរកិចចេលីលទធផលអធិករកិចចរបស់្រកសួង- ថ ប័ន។ 
   -ែផ្អកេលី និភ័យ បណ្តឹ ងត ៉  ឬភពចបំច់កនុងករេផទ តផទ ត់ព័ត៌មន ឬរបយករណ៍ពក់ព័នធ។ 
   - មសំេណីរបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ្រប ក់្របែហល សហ្រគស ធរណៈ និង
រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ។ 
   -មនភពមិន្រប្រកតីេលីរបយករណ៍លទធផលអធកិរកិចច។ 
   - ម ននូវ ល់វធិនករែដលអធិករកិចចបន ក់េចញដល់ ថ ប័នរងអធិករកិចច និង មបញជ របស់
្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
៦.៥.សកមមភពករងរគណៈកមមករេ្រគឿងឥស រយិយស្រកសងួ 
  េសនីសុំេ្រគឿងឥស រយិយស មលំ ប់ថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ ែដលមន ន ៃដល្អកនុងករបំេពញភរកិចចជូន
្រកសួងចំនួន១៣២នក់។ 
៦.៦.សកមមភពករងរអនកនពំកយ្រកសងួ 
 -ចូលរមួ មករអេញជ ីញរបស់អងគភពអនកនពំកយ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបេីធ្វីសននិសីទ រព័ត៌មន េនទីស្តីករ 
គណៈរដ្ឋម្រន្តីែដលជឱកសឱយអនកនពំកយបនផ ព្វផ យពី្របវត្តិរបស់្រកសួង តួនទីភរកិចច និងវឌ នភព
ករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ភរកិចចឆន ២ំ០២០ េ្រកមករដឹកនរំបស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សំអន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ សននិសីទេនះេធ្វីេឡងី
េ យមនករគ្ំរទ និងស្រមបស្រមួលពីឯកឧត្តម ៃផ សុីផន រដ្ឋម្រន្តី្របតិភូអមនយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធន
អងគភពអនកនពំកយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រពមទងំមនករផ យផទ ល់ មរយៈេផកេហ្វសប៊ុករបស់អងគភព
អនកនពំកយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អងគភព រព័មនFreshNews និងប ្ត ញ រព័ត៌មនទូរទស ន៍ កែសត 
វទិយុ និងទូរទស ន៍ អន ញ ជេ្រចីនេទៀតផងែដរ។  
 -បញជូ នលទធផលបចចុបបននភពៃនសកមមភពករងររបស់ថន ក់ដឹកន ំរមួនឹងសកមមភពម្រន្តីជំនញ េទកន់
ធរណៈជនបនដឹង មរយៈប ្ត ញ រព័ត៌មន នងិប ្ត ញសងគម ដូចជករេធ្វីអធកិរកិចច ករ ម ន

ករអនុវត្តចបប់ ករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករចូលរួមស្រមបស្រមួលេលីកិចចេរៀបចំ
ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តិនន ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល រដ្ឋសភ និង

្រពឹទធសភ។  



30 

 

 -្របមូលទិនននយ័ែដលទក់ទងនឹង រធរណៈមតិ ែដលបនេលីកេឡងីពក់ព័នធនឹង្រកសួងទំនក់ទនំង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលផ ព្វផ យេន មប ្ត ញ រព័ត៌មន និងប ្ត ញសងគម
មកពិនិតយ នងិេឆ្លីយតប។ 
 ៦.៧.សកមមភពករងរេគហទំព័រ www.monasri.gov.kh និង MONASRI App 
  ៦.៧.១.ករងរ ម នករចុះផ យព័ត៌មនេនកនុងទំព័រេហ្វសបុ៊ក (Facebook Page)  
  ្រកសួងបនផ ព្វផ យព័ត៌មន ម្របភពដូចខងេ្រកម៖ 
   -ទំព័រេហ្វសប៊ុកផ្លូ វករ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច Ministry of 

National Assembly Senate Relations and Inspection (https://www.facebook.com/monasri.gov.kh) ។ 
   -ទំព័រេហ្វសប៊ុកផ្លូ វករ របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី Men Sam An 

Cambodia Deputy Prime Minister  
(https://www.facebook.com/Men-Sam-An-Cambodia-Deputy-Prime-Minister-123242678054443) ។ 

 -ទំព័រេហ្វសប៊ុកផ្លូ វករ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករអធិករកិចច National Institute of Inspection 

(https://www.facebook.com/ វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច National-Institute-of-Inspection-218426792294478)  
 ៦.៧.២.ករងរ្រគប់្រគង Website និង MONASRI App  
  ្រកសួងបនផ ព្វផ យព័ត៌មនបញចូ លព័ត៌មន េសចក្ដីជូនដណឹំង និងឯក រផ្លូវករេផ ងៗ ម
្របភពេគហទំព័រ ឬវបិ យ ផ្លូវកររបស់្រកសួង គឺ http://monasri.gov.kh/  ។ 
  ្រកសួងក៏បនតេម្លីងែអប (Application) ស្រមប់េមីលព័ត៌មន និង ក់ពកយបណ្តឹ ងអន ញ មរយៈ 
MONASRI App។ 
  -េធ្វីករ backup ទិននន័យេនកនុង Website ទុកជ្របចសំប្ត ហ៍ និងែខ។ 

  -្រតួតពិនិតយែផនកបេចចកេទស ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ្របព័នធសុវតថិភពរបស់ Website និង MONASRI App។ 
  -ែកស្រមួលមតិក ឬទ្រមង់ Website ្រសបេទ មត្រមូវករថន ក់ដឹកន ំនងិបេចចកវទិយបចចុបបនន។ 

  -េរៀបចំ្របព័នធទទួលពកយបណ្ដឹ ង មរយៈ Online។ 
  -េរៀបចំ និងេសនីសំុេ្របី្របស់្របព័នធអុ ីែម៉ល កមមវធិីស្រមប់ឧបករណ៍ឆ្ល តៃវ ក់ដំេណីករកនុង្របព័នធ
េគទំព័រ www.monasri.gov.kh េលីម៉សុីនបេង្ហ ះេគហទំព័ររ ្ឋ ភិបល ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍។ 

  -ផ ព្វផ យព័ត៌មនពី Website េទកន់ប ្ត ញផ ព្វផ យសងគមដូចជ Facebook និង Telegram។  
 ៦.៧.៣.លទធផលករងរ  
  -េផ ព្វផ យព័ត៌មន នងិឯក រេផ ងៗ កនុង Website និង MONASRI App សរុបចំនួន : ៦១២ 
   +េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ២៦៩។  
   +ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ៨៤។ 
   + �វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច ៤៥។ 
   + �មនទីរទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច ជធនី-េខត្ត ១៦៥។ 
   + �លិខិតេផ ងៗ ៤៩។ 
  -េធ្វបីចចុបបននភព (Update) កមមវធិីេលី 
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   + � Website ៣ ដង។  
   + � MONASRI App ៤ ដង។ 
  -អនកទញយក MONASRI App េ្របី្របស់កនុងទូរស័ពទៃដ មនចំនួន: ២៧៧ 
   + � Google Play Store ១៦៩។ 
   + � App Store ១០៨។ 
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គ-បញ្ហ ្របឈម 
  
 
ទនទឹមនឹងលទធផលទទួលបនខងេលី ្រកសួងេនជួបបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចជ៖ 
  ១.ពុំទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច ជពិេសសេសចក្តី្រពងចបប់ 
ស្តីពីអធិករកិចច េនមិនទន់អនុម័តេនេឡយី។ 
  ២.ករេ ះ្រ យថវកិ និងេ្របងឥនធនៈស្រមប់េបសកកមម េនមនករខ្វះខត និងយតឺយ៉វ។ 
  ៣. កង្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីររបស់រដ្ឋ និងសមភ របេចចកវទិយស្រមប់ចុះេបសកកមមេនមនកំរតិ។ 
  ៤.សមតថភពរបស់ម្រន្តី ជករអធិករកិចចមួយចំនួនតូចេនមនក្រមិត។ 
  ៥.ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវស័ិយអធិករកិចចឱយបនទូលំទូ យ។ 
  ៦.កិចចសហករជមួយអគគ ធិករ អធិករ ម្រកសួង ថ ប័ន េនមនក្រមិត។ 
  ៧.កិចចសហកររបស់្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរមនសមតថកិចច និងអនកពក់ព័នធមួយចំនួន េលីករងរអធិករកិចច 
ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់  និងករងរអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងេនមនក្រមិត។ 
  ៨. សមភ រ បរកិខ មួយចំនួន េន មនយក ្ឋ ន ដូចជ តុ េកអី ម៉សីុនថតចំលង ចប់េផ្តីមខូចខត និងចស់
្រទុឌេ្រទមជបន្តបនទ ប់។ 
  ៩. របយករណ៍អធកិរកចិចមិនទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ បន័ ឬ្របធនអងគភពរងអធិករកិចច 
ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធិករកិចច។ 
  ១០. េនមនភពមិនចបស់ ស់ នងិ្រសពិច្រសពិលអំពីតួនទីអធិករកិចច ជពិេសសអធិករកិចចែផ្អក
េលី និភ័យេ្រកយពីករេចញអនុ្រកឹតយេលខ ១៦៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន  ំ ២០២០ ស្តីពី្រកប
ខ័ណ្ឌ មុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងអធិករកិចច េ យ រតួនទីរបស់្រកសួង ្រសេដៀងគន នឹង ថ ប័នមួយ
ចំនួន ដូចជអងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរសវនកមមជតិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ និងអគគ ធិករ
ម្រកសួង ថ ប័ន។ 

  ១១. សូចនករ ស់ែវងបន េនមនកំរតិ កនុងលទធផលករងរ។ 
  ១២. ថវកិ្រកសួង ជពិេសសេបសកកមម និងខទងម់ួយចំនួនេទៀតេនមនកំរតិ និង្រតូវកត់បនថយ េ យ
បញ្ហ កូវដី-១៩។ 
  ១៣. វនិ័យករងរ និង្រកមសីលធម៌របស់ម្រន្តី ជករមួយចំនួនេនមនករខ្វះខត។ 
  ១៤. ករងរេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង េនមនភពសមុ្រគ ម ញ និងអូសបន្ល យ។ 
  ១៥. វទិយ ថ នជតិអធិករកិចចខ្វះ្រគូ នងិឯក រេមេរៀនេគលែដលជលកខណៈជតិ។ 
  ១៦. ភរកិចច និងសកមមភព មែផន ឬនយក ្ឋ នមួយចំនួន មនិសូវមនដំេណីរករមមញឹក។ 
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ឃ.ទសិេ ករងរឆន  ំ២០២១ 
 
 
 េដីមបចូីលរមួគ្ំរទ និងអនុវត្ត មយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួង 
មនទិសេ  េគលនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តចបស់ ស់អនុវត្ត មេបសកកមមតួនទី ភរកិចច ករទទលួខុស្រតូវ
របស់ខ្លួន្រសប មសភពករជក់ែស្តង ្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ្រតូវេផ្ត តេលីសកមមភព ទិភព 
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
 
 ១-១-ករងររដ្ឋបល 
  -បន្តទំនក់ទំនងជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ កនុងករចូលរួមពិធីបុណយជតិ  
អន្តរជតិ និងពិធីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលឱយកន់ែត្របេសីរ។ 
  -បន្តទំនក់ទនំងកិចចសហករជមួយរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ្រគប់្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសសជមួយ 
រដ្ឋបលទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
  -បន្ត្រគប់្រគងកិចចករររដ្ឋបល្រកសួងឱយកន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ និងបន្តែកលម្អ េ យេធ្វីករស្រមប
ស្រមួល្រគប់ប ្ត អងគភព និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ជពិេសសបន្តចូលរមួ្រគប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ 
ឱយ្រសប មតួនទី ភរកិចចរបស់្រកសួង និង្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
 

 ១-២-ករងរបុគគលកិ និងធនធនមនុស  
 -បន្តទំនកទ់នំង នងិស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធនធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ចរែណន ំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
  -បន្តេធ្វីទំនក់ទំនងជមយួ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ព័នធនឹងករ ក់ម្រន្តី  
ជករឱយចូលនិវត្តន៍ បត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បង់សមតថភពករងរ។ 

  -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល និង ថ នភពែ្រប្របួលរបស់ 
ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
 

 ១-៣-ករងរហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
  -េ្រតៀមទូទត់េលីករេ្របី្របស់អគគិសនី ទកឹ ទូរស័ពទ មវកិ័យប្រតជក់ែស្តង។ 
  -បន្តពនិិតយ នងិចូលរមួេយបល់ទក់ទងត្រមូវករចំ យេផ ងៗកនុង្រកសួង។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត្របចឆំន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំទូទត់្របក់េបៀវត ជូនថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ នងិម្រន្តីជប់កិចចសនយ ្របចែំខ ឆន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុធនចំ យេ្របងឥនធនៈ្របចឆំន ២ំ០២១។ 



34 

 

  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសុំេគលករណ៍ធនចំ យសមភ រែថទអំគរ និងែថទសំមភ រឧបករណ៍្របច ំ
ឆន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំ យសង្ហ រមឹ និងសមភ រេ្របី្របស់្របចឆំន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំនយសមភ រ និងឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន្របចឆំន ២០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំ យករងរជួសជុល បថន បំនទប់អគរទីស្តីករ ្រកសងួ 
(ABC) និងជួសជុល ថ បនអគរឱយសន្តិសុខ ន ក់េន្របចឆំន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំ យករងរជួសជុល និងមេធយបយដឹកជញជូ ន្របច ំ
ឆន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមែបងែចកេ្របងឥនធនៈ េ ះ្រ យ ល់សំេណីេផ ងៗជូនថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំែបងែចកសមភ រករយិល័យ សមភ របេចចកេទស និងេ ះ្រ យ ល់សំេណីេផ ងៗជូនថន ក់ 
ដឹកន្ំរគប់នយក ្ឋ ន។ 
  -េ្រតៀមែបងែចកសមភ រអនម័យ មប ្ត នយក ្ឋ ន។ 
  -េ្រតៀមចូលរួមេផទ ងផទ ត់បញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ មប ្ត មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំែបងែចកទឹកបរសុិទធស្រមប់្របជំុជូនថន ក់ដឹកន ំនងិ មនយក ្ឋ ន។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំករងរជួសជុលសមភ រករយិល័យ ជសួជុលអគរករយិល័យេ្រគឿងយន្ត នងិបរកិខ បេចចកេទស 
កនុងទីស្តីករ្រកសួង។ 
 ១-៤-ករងរែផនករ និងសថតិិ 
  -េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភព ដំ ក់កលទី១ ២០១៨-២០២០ 
និងផ្តល់ធតុចូលេលីែផនករដំ ក់កលទី២ ២០២១-២០២៥ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងេគលនេយបយជតិ
ស្តីពីមនុស ចស់២០១៧-២០៣០។ 
 -បន្តេរៀបចំស្រមបស្រមួលេលីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣ របស់្រកសួងទំនក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករថវកិឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ចុះែណនកំរេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តបញចូ លទនិនន័យសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវស័ិយ និងពិនិតយេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ។ 
 -ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលី្របតិទិនករងរស្រមប់ករយិល័យេដីមបអីនុវត្តឆន ២ំ០២១។ 
 -េរៀបចំ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២១។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរក ងែផនករឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តថិវកកមមវធិីឆន ២ំ០២១ របស់អគគនយក ្ឋ នទងំបី 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 

 -កំពុងបន្តេរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច។ 
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 -េរៀបចំែកស្រមួលនូវទ្រមង់ែបបបទសកមមភពករងរៃនករអនុវត្តថវកិកមមវធិីឆន ២ំ០២០។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តកមមវធីិឆន ២ំ០២០ របស់អគគនយក ្ឋ នទងំបី នងិមនទីរ
ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

 

 ១-៥-ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ  
  -បន្តទំនកទ់នំង និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ នទូតចនិ និង្រកសួង្រតួតពិនិតយៃន ធរណរដ្ឋ្របជ 
មនិតចនិ នងិអធិករកិចចរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េដមីបេី្រតៀមជំរុញអនុវត្តអនុស រណៈ 
ៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពរី។ 
  -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI) និងវទិយ ថ នខុងជ ឺៃន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជ។ 
  -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
  -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
  -បន្តករសិក ្រ វ្រជវប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន និងអងគករអន្តរជតិ។ 
  -េ្រតៀមចូលរមួអនុវត្តករងរែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
 
 

២-ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 
 ២-១-ករងរនីតិកមម  
 -ចូលរមួសិក ្រ វ្រជវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង។ 
 -បន្តក ងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ។ 
 -បន្តបញចូ លចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត កនុងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋពក់ព័នធនឹងករយល់ដឹងែផនកចបប់ េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។ 
 

 ២-២-ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 -េរៀបចំឯក រចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ស្រមប់ផគត់ផគង់ករផ ព្វផ យចបប់។ 
  -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធនឹងចបប់។ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់េន មប ្ត េខត្តេគលេ  ែដលបនកំណត់កនុងែផនករ។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវមុន និងេ្រកយករផ ព្វផ យចបប់។ 
 

 ២-៣-ករងរទំនកទំ់នងជមយួ ជរ ្ឋ ភិបល នងិរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង- ថ បន័។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគ នងិវ ិ មញញ េនរដ្ឋសភ និងេន្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរសមជិក្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ មភូមិភគ នងិមណ្ឌ ល ជធនី-េខត្ត។ 
 -សិក ្រ វ្រជវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ករងរេវទិករ ធរណៈ។ 
 -ចុះេរៀបចំេវទិករ ធរណៈ េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។  
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៣.ករងរអធិករកិចច  
  

៣.១.ករងរអធិករកិចច(វិសយ័េសដ្ឋកចិច រដ្ឋបលទូេទ និងសងគមកិចច) 
 -បន្តអនុវត្តករងរអធិករកិចចែដលពុំទន់បនបញច ប់កនុងឆន ២ំ០២០។ 
 -េរៀបចំ និងែកស្រមួលែផនករ្របតិបត្តិអធិករកិចច ឱយ្រសប ម ថ នភពករងរជក់ែស្ដង។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភព្របចឆំន ២ំ០២១។ 
 -្របមូលចង្រកងឯក រគតិយុត្តទងំ យែដលមន្របេយជន៍ដល់ករងរអធិករកិចច។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 ៣.២.ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 -បន្តចុះ ម ន្រតួតពនិតិយ ល់ករអនុវត្តចបប ់ អនុ្រកឹតយ ចរែណន ំ េសចក្តជូីនដំណឹង លិខិត
បទ ្ឋ នគតយុិត្តពក់ព័នធ និងអនុ សន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តីជូនដណឹំង ស្តីពីករជំរុញែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខតេទប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១។ 
 -្របមូលចង្រកងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ចុះករងរ ម ន។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 ៣.៣.ករងរទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 -បន្តរង់ចទំទលួពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័ត៌មនផងែដរ។ 
 -បន្ត និងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 -បន្តចុះអេងកត្រ វ្រជវ និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងែដលេនេសសសល់ឆន ២ំ០២០។ 
 
 

៤.ករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
 
 -បន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥     រ
បស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន ្រកសួង និងសហ្រគស
ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពីករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពឹត្តេទ 

របស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 
៥.ករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 

៥.១.ករងររដ្ឋបល បុគគលកិ នងិហរិញញវតថុ 
 ៥.១.១. អភិវឌ  និងព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន  
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 -េរៀបចំបញចប់នូវបទបញជ ៃផទកនុង េរៀបចំវធិី ្រស្តៃនករេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគូឧេទទស ្រ ្ត ចរយ 
និងយន្តករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់វទិយ ថ ន។ 
 -ែកលម្អរចនសមព័នធ្រគប់្រគង និងរេបៀបរបបបំេពញករងរឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
 -ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករវទិយ ថ នេទេលីមុខជំនញពក់ព័នធ។ 
 -េសនីសំុបេងកីត្រកុម្រគូបេងគ លវជិជ វជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់វទិយ ថ ន។ 
 ៥.១.២ . ព្រងឹងករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល បុគគលិក និង ហរិញញវតថ 
  -េសនីសំុបេងកីតអងគភពថវកិវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចេដីមបសី្រមួល និងពេន្ល នចរន្តករងរឱយកនែ់តមន
គុណភព និង្របសិទធភព។ 
   -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងចំណូល ចំ យ ផ្តត់ផគង់សមភ រ បរកិខ រ និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់វទិយ ថ ន។ 
  -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងបុគគលកិ ្របក់េបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភរបស់ ្រ ្ត ចរយ និង្រគូ។ 
  -ព្រងឹង រក ្រគប់្រគងសន្តិសុខ សុវតថិភព ស ្ត ប់ធន ប់ និងអនម័យរបស់វទិយ ថ ន។ 
៥.២. ករងរែផនករ និង្រ វ្រជវ 
 ៥.២.១. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងែផនករ 
  -េធ្វបីចចុបបននភពែផនករយុទធ ្រស្តរបស់វទិយ ថ ន។ 
  -េរៀបចំែកលម្អែផនករសកមមភពរបស់វទិយ ថ ន។ 
  -េរៀបចំែកលម្អែផនករថវកិរបស់វទិយ ថ ន។ 
  -បកែ្របឯក រសំខន់ៗពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច។ 

 ៥.២.២. ព្រងឹងករ្រគប់្រគង សិកករ ្រ វ្រជវ 
  -្រ វ្រជវ និង្របមូលផ្តុ ំឯក រ ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងិឯក រពក់ព័នធនឹងវស័ិយ
អធិករកិចច។ 
  - ម នអំពីវឌ នភព និង្របសិទធភពករងរម្រន្តី ជករែដលទទួលបនទទលួករ បណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញ ជជ ជីវៈវ ិ អធិករកិចច។ 
  -សទង់មតិអពំកីរ្រគប់ ន៍ករងរងករអភិវឌ្រគង និ ធិករកិចច។ 
៥.៣. ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
  -ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកចិចដល់ម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនកទ់ំនង ជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច និង្រកសួង ថ ប័ននន។ 
  -េរៀបចែំកលម្អកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់ឆន ២ំ០២២។ 

៥.៤. ករងរទំនក់ទំនង ធរណៈ 
 ៥.៤.១. ព្រងងឹ និងព្រងីកទំនក់ទំនង និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
  -ព្រងីក នងិព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយប ្ត ថ នទូតនន។ 
  -ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ។ 
  -ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រគឹះ ថ នសិក ។ 
 ៥.៤.២. ព្រងឹងករ្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយ និងប ្ណ ល័យ  
  -បេងកីត នងិ្រគប់្រគង្របពន័ធព័ត៌មនវទិយរបសវ់ទិយ ថ ន។  



38 

 

  -េរៀបចំ នងិបេងកីន្របសិទធភព្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ។  
  -េរៀបចំបេងកីតេ ងពុមព និងេបះពុមពឯក រ។ 
 
 
 

៦.ករងរេផ ងៗ 
 

៦.១.ករងរេយនឌ័រ 
 -្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌ័រសំេ េលីកកមពស់សមតថភពែផនកបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ផ ព្វផ យចបប់ច ចរណ៍
ែណន ំនិងអនុ សន៍សំខន់ៗរបស់ថន ក់ដឹកន។ំ 
 -េរៀបចំែកស្រមួល និងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត ប្រញជ បេយនឌ័រ មវស័ិយ កនុងករចូលរមួេធ្វីអធិករកចិច       
េរៀនសូ្រតបែនថមករងរជំនញនមីួយៗសំេ េឆ្លីយតបនឹងេសចក្តី្រតូវករចំេពះមុខ។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត កមមវធីិគេ្រមង និងេគលនេយបយ មវសិ័យ រួមទងំលិខិតបទ ្ឋ ននន 
ែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន រំបស់ ថ ប័ន នងិប្រញជ បេយនឌ័រ មវសិ័យ។ 
 -ចលន្រស្តីកនុងករងរេលីកកមពស់សមតថភពសីលធម៌ និងភពអង់ ចដល់្រស្តីកនុង្រកសួង ថ ប័ន នងិអងគភព 
ជុំវញិ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច មនលកខណៈជអនកដកឹនេំដីមបេីឆ្លីយតបនឹង
របយករណ៍េវទិកេសដ្ឋកិចចពិភពេ កចំ ត់ថន ក់េលខ៨៩ េលី្របេទសចំនួន១៥៣ កនុងឆន ២ំ០១៨។ េ យ
ែឡក ្រកុមករងរ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចបនេរៀបចំែផនករសកមមភពជ
្របចទំទួលបននូវថវកិគ្ំរទ ម រតីឧបតថមភគ្ំរទពីថន ក់ដឹកន ំ េធ្វីឱយ្រកុមករងរសេ្រមចបនករងរអនុវត្តន៍ជ
្របច ំ មករែណនរំបស់្រកសួងកិចចករនរ ី និងែផនករអភិវឌ ន៍ជតិអនុេ ម មយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ដំ ក់កលទី៤ និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
៦.២.ករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួងនឹងចូលរួមយ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមព័នធេម្រតីភពជមួយកងវរេសនតូចនគរបល
្រពំែដន ែដលឈរេជីងេនេខត្តេកះកុងទងំពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ កនុងន័យផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត និងសមភ រ 
េដីមបបីេងកីន ជីវភពរស់េន របស់គត់ឱយកន់ែតមនភព្របេសីរេឡីង និងេដីមបីរួមចំែណកែថរក ករពរទឹក
ដីរបស់េយីងឱយមនសុខសន្តិភពយូរអែង្វងតេរៀងេទ។ 
៦.៣.ករងរសមគមសងគហមតិ្តភព 
 -បន្តទទួលសមជិក សមជិកថមី កនុងសមគមសងគហមិត្តភព្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច។ 
 -បន្តទទួលថវកិពីសមជិក សមជិក េដីមបយីកមកដំេណីរករសមគមសងគហមិត្តភព្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
៦.៤.ករងរ ក់ែតងេសចក្ត្ីរពងចបប់ និងលខិតិបទ ្ឋ នគតិយតុ្ត 
 -បន្ត្របជុំ េដមីបកីរពរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកចិច េន្រគប់ដំ ក់កល។ 
 -បន្តេរៀបចំ្រគប់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
 -ពិនិតយ និងេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជ ទិភពែដលបនែចងកនុងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច។ 
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 -េ្រតៀមចូលរមួ្របជុំជមួយប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន មករចត់ែតងរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េដីមបកីរពរនូវ
តួនទី ភរកិចចរបស់្រកសួង។ 
៦.៥.ករងរគណៈកមមករេ្រគឿងឥស រយិយស្រកសងួ 
 បន្តេសនីសំុេ្រគឿងឥស រយិយស មលំ ប់ថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ ែដលមន ន ៃដល្អកនុងករបំេពញភរកិចចជូន
្រកសួង។ 
៦.៦.ករងរអនកនពំកយ្រកសងួ 
 -្រកុមអនកនពំកយ បន្តបេងកីន្របសិទធិភព កនុងកិចចករងរ្រគប់្រគង ធរណៈមតិ េដីមបកីរពរភព្រតឹម្រតូវ 
របស់ថន ក់ដឹកន ំនិង ថ បន័ មរយៈៃនករបេញចញព័ត៌មនពិត បន បព័ត៌មនែក្លងក្ល យែដលមនចរកិេធ្វីឱយ
ប៉ះពល់កិត្តយិសថន ក់ដឹកន ំនិង ថ ប័ន។ 
 -បេងកីនករ ម ន ធរណៈមតិ ែដលបនេលីកេឡងីេនេលីប ្ត ញ រព័ត៌មន ឬប ្ត ញសងគម 
ែដលពក់ព័នធនឹង្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េដីមបី យករណ៍ជូនថន ក់ដឹកន ំ
និងអងគភពជនំញពិនិតយនឹងេឆ្លីយតបបនទន់េពលេវ ។ 
 -បេងកីន្របសិទធភពៃនករបេញចញព័ត៌មនពិត េលឿន ខ្លី ខ្លឹម ស្តីពីសកមមភពរួមនឹងលទធផលករងររបស់
ថន ក់ដឹកន ំនងិម្រន្តីជំនញ ្រពមទងំតួនទីភរកិចចរបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
េទកន់ ធរណៈជនបន្រជប និងយល់ដឹង។ 
៦.៧.ករងរេគហទំព័រ MONASRI.GOV.KH និង MONASRI App 
 -េធ្វ ីករ ម នករចុះផ យព័ត៌មនេនកនុងទំព័រេហ្វសប៊ុកសំខន់ទងំ៣ េដីមប ីបញចូ លកនុង Website 
ឱយបនទន់េពលេវ ។ 
 -េធ្វីករ backup ទិននន័យេនកនុង Website ជ្របច ំេដីមបីរក ទុក ល់ទិននន័យែដលមនកន្លងមកឱយមន
សុវតថិភព។ 
 -បន និងកំពុងេរៀបចំទ្រមង់ Website របស់មួយេទៀតជភ អង់េគ្លស។ 
 -ពិភក  និងស្រមបស្រមួលែផនកបេចចកេទសជមួយ្រកុមករងររបស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េដីមបេីរៀបចំ 
Website របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -បន្តសិក ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ្របព័នធសុវតថិភពរបស់ Website និង MONASRI App ឱយកន់ែតរងឹម។ំ  
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ង-េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 
 ្រកសួងបនបំេពញភរកិចច ្របកបេ យទទួលខុស្រតូវខពស់ និងមន្របសិទធភព និងេជគជ័យ េទះជ
ករងរខ្លះមនករលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និងភពច្រមូងច្រមស់ក្តី។ សមិទធផលករងរ ដូចបន
េរៀប ប់ខងេដីមបនមកេ យ រមនករដឹកន ំ និងករត្រមង់ទិស្របកបេ យបញញ ញណដ៏ភ្លឺ ្វ ង 
និង ងៃវ របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ តឧបរដ្ឋម្រន្តី និងេ យ រ  ករ្របឹងែ្របងអនុវត្ត ករបំេពញ
ករងរ្របកបេ យសមតថភពេពញេលញ និងជំនញចបស់ ស់ ករយល់ដឹងែផនកចបប់ នងិ្រកមសីលធម៌
្អ តស្អំរបស់ថន ក់ដឹកន ំនងិម្រន្តី ជករ។ 

 ជករពិត បុគគល និង ថ ប័នមួយចំនួនមិនចូលចិត្ត មិនសបបយចិត្ត  និងមិនផ្តល់កិចចសហករេពញេលញ
ដល់្រកុមករងរ្រកសួង ជពិេសស្រកុមករងរអធិករកិចច ែដល្រតូវចុះេទបំេពញេបសកកមម េន ម ថ ប័ន
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េ្រពះេគខ្ល ចេយងីរកេឃញីកំហុសឆគងនន ែដលនមំកេនបញ្ហ េផ ងដល់ពួក
គត់។ ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីន ដូចជេន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំននួ មិនទន់ឱយតៃម្ល
ករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ និងមន្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួន មនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬជន់គន  
ដូចជគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរសវនកមមជតិ និង
អគគ ធិករ ្ឋ នៃន្រកសួង ថ ប័នមួយចនំួនេទៀត។ មយង៉េទៀតករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌របស់្រកុមករងរចុះបំេពញ
េបសកកមមអធិករកិចច ក៏េនមនករខ្វះខត និងជួបបញ្ហ ខ្លះ។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏្រកសួងបនជមនះ និងបំេពញតួនទីេទ មចបប់អនុញញ ត េហយីេយងីបនេឃញី
ចបស់ថ ករងររបស់េយងី ពិតជជួយធនករព្រងឹង្របសិទធភពករងរ ថ ប័ន អងគភពរដ្ឋ ធនសុវតថិភព 
នងិសិទធិេសរភីពជូន្របជពលរដ្ឋ និងនមំកនូវតម្ល ភព  កត់បនថយបននូវបតុភពអសកមមនន ដូចជត្រមូវ
ឱយអនុវត្តកិចចសនយ រ ង្រកុមហុ៊ននន ជមួយរដ្ឋបនល្អ ជួយកត់បនថយ និងលុបបំបត់ ករកឹបេកង និងករ
េ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ ជេដីម។ 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ និងអធិករកិចចបនត្រមង់ទិស និងែណនឱំយ្រកសួង ថ ប័ន 
និងអងគភពរដ្ឋ បេងកីនករ្របុង្របយត័ន និងទទួលខុស្រតូវខពស់ កនុងសកមមភពករងររបស់ខ្លួន ្រសប មករែក
ទ្រមង់ សីុជេ្រម ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច ពតិជមន រៈសំខន់មិន ច
ខ្វះបន េដីមបបីេ្រមីឱយផល្របេយជន៍ជតិ និង្របជពលរដ្ឋេយងី កនុងេពលែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ទទួល
បនសុខសន្តិភពយ៉ងពិត្របកដ និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ េ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដល
មនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។ 
 លទធផលែដលសេ្រមចបនកន្លងមកេនះបនេធ្វឱីយតួនទីភរកិចចករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងមន រៈ
សំខន់ និងរមួចំែណកដល់ករជំរុញអភិបលកិចចល្អ។ ក ្ត ជគន្លឹះែដលនឱំយសេ្រមចបននូវលទធផលខងេលី 
គឺេ យ រមនករគ្ំរទ  និងករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណដ៏្រតឹម្រតូវ និងភ្លឺ ្វ ង របស់េ កជំទវ
កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ែដលែតងែតេនជិតសនិទធ ជមួយថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទទងំ
អស់។ 
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 េលីសពីេនះ្រកសួងដំេណីរករេទ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យ ្រស័យេ យមនករដឹកន ំ
្របកបេ យភពឈ្ល សៃវរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជែដលែតងែតគ្ំរទ ល់សកមមភពករងររបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិ
អធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព សមតថភព និង
មនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់ ក៏េ យ រមនករគ្ំរទ និងកិចចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ ថ ប័នរដ្ឋ  
ថ ប័នមិនែមនរដ្ឋ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 

 េយងីសងឃមឹថ កនុងឆន ២ំ០២១ ខងមុខ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ
-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់បនថយឱយ
បនជអតិបរមនូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមនកនុងសងគម។ ្រកសួង
សូមេសនីថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្របជសហគមន៍ 
និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យ និង
សមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
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ឧបសមពន័ធ ១. កមមវធិសីននិបត 

  
កមមវិធីបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០២០ និង ទិសេ ករងរ ឆន ២ំ០២១  

របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ៃថងអងគ រ ៍៥េ ច ែខមឃ ឆន ជូំតេទស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦៤ ្រតូវនឹង ៃថងទី២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ 
េភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ (េលខ ៥៣៤ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន  

ជធនីភនំេពញ) 

េម៉ង កមមវិធី គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកន ំ
េពល្រពឹក  
៧.៣០ - ៨.១៥ សមជិក សមជិក សននិបតមកដល់ និងចុះេឈម ះ  
៨.១៥ - ៨.៣០  គណៈអធិបតីអេញជ ីញដល់  

៨.៣០ 
 េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ អេញជ ីញដល់  

ពិធីេបើកសននិបត 

៨.៣០ - ៩.៣០ 

    - ្របកសេហតុ 
- េគរពេភ្លងជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- សុនទរកថេបីកសននិបតេ យេ កជំទវកិត្តិសងគហ
បណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
- នរបយករណ៍សេងខបស្តីពីលទធផលករងរ ឆន ំ
២០២០និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០២១ ្រកសួងទរពអ 
េ យឯកឧត្តម េឆង េរឿន រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

៩.៣០ - ៩.៤៥ ស្រមក ពិ េភសជជៈ និង រស្រមន់  
ដំេណើ រករសននិបតដឹកនេំ យេ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន

៩.៤៥ - ១១.០០ ចំ ប់ រមមណ៍ ពីមនទីរទរពអ ជធនី េខត្ត 
-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១១.០០- ១១.៣០ 

-របយករណ៍លទធផលករងរ និងទិសេ  វទិយ ថ ន
ជតិអធិករកិចចេ យបណ្ឌិ ត េ ម បូ ៉ ន់ នយក  
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច 
-ពិភក េលីរបយករណ៍ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១១.៣០- ១៣.៣០ ស្រមក រៃថង្រតង់ Buffet េនេភជនីយ ្ឋ នទេន្ល      
ប ក់២  
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េម៉ង 

 
កមមវិធី

 
គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកន ំ

េពលរេសៀល  
១៣.៣០- ១៤.០០ - បទអន្ត គមន៍ 

របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
- ពិភក េលីបទអន្ត គមន៍ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១៤.០០- ១៤.៣០ - បទអន្ត គមន៍របស់អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយ 
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  

- ពិភក េលីបទអន្ត គមន៍ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១៤:៣០ - ១៥.០០ 
- បទអន្ត គមន៍របស់អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច 
- ពិភក េលីបទអន្ត គមន៍ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១៥.០០ - ១៥.២០ 

-របយករណ៍លទធផលករងរ និងទិសេ េលីករ ក់
ែតងចបប់េ យេ កជំទវសុខ វ ិ យ 
រដ្ឋេលខធិករ 

-ពិភក េលីរបយករណ៍ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១៥.២០ - ១៥.៤០ ស្រមក ពិ េភសជជៈនិង រស្រមន់  
ពិធីបិទសននិបត 

១៥.៤០   េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ អេញជ ីញដល់

 

១៥.៤០-១៦.០០ 
រ- របយករណ៍បូកសរុបលទធផលសននិបតេ យ 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ រដ្ឋេលខធិករ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

 ១៦.០០- ១៦.៣០ 
   -សុនទរកថបិទសននិបតេ យ េ កជំទវកិត្តិសងគហ
បណ្ឌិ ត   ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងទរពអ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ 

១៦.៣០ -េគរពេភ្លងជតិបិទកមមវធីិ។  

កំណតសំ់គល់៖  
១) គណៈកមម ធិករេរៀបចំសននិបតសូមរក សិទធិែកែ្របកមមវធិីកនុងករណីចបំច់។ 
២) សេម្ល កបំពក់៖ បុរស៖ វធំ ្រក ៉ត់ក នរ៖ី ្របៃពណី។ 
៣) សូមទក់ទងទូរស័ពទ ឯកឧត្តម កឹម សុខជ៖ ០១៧៤៦៩៦៩៩ និង េ ក ្រស៊ុន រន៉៖ ០៨៩៧២៩២៩២ 
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ឧបសមព័នធ ២. របយករណ៍សេងខប 
 

ស្តពី ី
ករបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០២០ និងេលើកទសិេ ករងរឆន ២ំ០២១ 

របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
( នេ យឯកឧត្តម េឆង េរឿន រដ្ឋេលខធកិរ្របចកំរ) 

3 
 

ក-េសចក្តីេផ្តើម 
 
 

 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់របស់
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករងរចំបង គឺករទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួល រ ង
រ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរួម ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន 
គតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វសិ័យ សំេ  បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមនវធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹង
អំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េដីមបីព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធិ 
របស់្របជពលរដ្ឋ  និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ នងិរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកចិច សងគម។ 
 កនុងឆន ២ំ០២០  ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និងអធិករកិចច បនសេ្រមចនូវ
សមិទធផលនន ជេ្រចីនដូចេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 
ខ-សមិទធផលករងរ 
 ១-សកមមភពករងររដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
  ១-១-ករងររដ្ឋបល 
   -ទទួលលិខិតចូលពី្រកសួង- ថ ប័នននចំនួន៩០៦ចបប់ និងបញជូ នលិខិតេចញចំនួន៨៩៤ចបប់។ 
   -េរៀបចំពិធីទទួលជួបសវនករករងរជូនថន ក់ដឹកន្ំរកសួងជមួយេភញ វអន្តរជតិនន។ 
   -េរៀបចំ្របជុំ មកមមវធិី្របជុំរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -េរៀបចំេធ្វីេសចក្តីជូនដណឹំង លិខិតបងគ ប់ករ។ 
 -េរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ និងរបយករណ៍្រកសួង
្របចែំខ ្រតីមស ឆមស រយៈេពល៩ែខ និង្របចឆំន សំ្រមប់ជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង្រកសួងែផនករ។ 
  - ម ន ល់សកមមភពព័ត៌មនែដលេចញ មេវប យ្រកសួង និង ម្របព័នធ Facebook page។ 
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   -ចូលរមួពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ សននបិតបូកសរុបលទធផលករងរ ពិធមីីទទញី សិកខ  េគរព
វញិញ ណកខនធ និងទទួល-ជូនដេំណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពសប់រេទសមកបំេពញទសនកចិចផ្លូវរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
      -ចូលរួម្របជុំនន ចំននួ១១េលីក។ 
 ១.២.ករងរបុគគលិក និងធនធនមនុស  
   -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ១)ស្តីពីករបេងកីត្រកុម្របឹក វន័ិយរបស់្រកសួង ២)ស្តីពីករបេងកីតេលខធិករ ្ឋ ន
្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ្របច្ំរកសួង ៣)ស្តពីីករបេងកីតគណៈកមម ធិករ ងំស៊ប់បំេពញសិទធិេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
ជូនម្រន្តី ជកររបស់្រកសួង  និង ៤)ស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិ ជូនម្រន្តី ជករសីុវលិ
្របចឆំន ២ំ០២១ ។ 
   -េធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពកីរេ្រជីសេរសីម្រន្តីជប់កិចចសនយ ឱយចូលបេ្រមីករងរេនទីស្តីករ្រកសួង 
និងមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត ស្រមប់ឆន ២ំ០២១។ 
   -ទទួល្របកសរបស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈស្តីពីករដំេឡងី នន្តរស័ក្តិ និងថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំននួ២៩៣រូប ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េធ្វី្របកសស្តីពីករែតង ងំ ចត់ ងំ និងករងរេផ ងៗទក់ទងនឹងបុគគលិក ចំនួន ១០ ្របកស។ 
  ១.៣.ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
   -េរៀបចំបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជករចំនួន២០រូបស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៤រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអភិវឌ ន៍ភពជអនកដឹកន ំ េដីមបកីរែក
ទ្រមង់េនមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករកមពុជ-សឹង្ហបុរ។ី 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន២រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីនីតិវធិីៃនករ ក់ពកយេសនីសុំលិខិតឆ្លងែដន
ករទូត និងផ្លូវករេអឡចិ្រតូនិកថមី(E passport) េន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
   -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករ្រកបខ័ណ្ឌ ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៦រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង េន ភូមិនទរដ្ឋបល។ 
 ១.៤.ករងរហិរញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
   -ទូទត់ឯក រេបសកកមមកនុង្រកសួងជូនថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្របចែំខ។ 
   -ទូទត់ ជជេទយយបុេរ្របទន។ 
   -ទូទត់ចំ យសននិបតបូកសរុបលទធករងរឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ អនុវត្តករងរបន្តឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួង។  
   -ទូទត់ៃថ្លេ្របី្របស់េស នន  
   -េរៀបចំឯក រេសនីសុំេគលករណ៍ធនចំ យនន 
   -េរៀបចំឯក រទូទត់ករចំ យនន 
   -េរៀបចំឯក រ ងសរុបែផនករលទធកមម្របចឆំន ២ំ០២០។ 
   -េរៀបចំឯក រគេ្រមងកមមវធិីចំ យថវកិទូេទរបស់រដ្ឋឆន ២ំ០២១។ 
   -ែបងែចកេ្របងឥនធនៈ សមភ រករយិល័យ សមភ របេចចកេទស និងេ ះ្រ យ ល់េបសកកមម និង
សំេណីេផ ងៗជូន ថន កដ់កឹននំយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
   -ជួសជុលសមភ រករយិល័យ េ្រគឿងយន្ត និងបរកិខ បេចចកេទសកនុងទីស្តីករ្រកសួង។ 
   -េ្រតៀមចូលរួមេផទ ងផទ ត់បញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ មប ្ត មនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ- 
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្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 ១.៥.ករងរែផនករ និងសថិតិ 
   -េរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល២០២១-២០២៣ របស់្រកសួង។ 
   -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ ។ 
   -េធ្វីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣ របស់្រកសួង ។ 
   -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិស្រមប់ករ្រគប់្រគង ឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច។ 
   -េធ្វីករេរៀបចំបញចូ លទិនននយ័សថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំេទ មវសិ័យរបស់្រកសួង ស្រមប់ឆន ំ
២០២០។ 
   -បន្តេរៀបចំបញចូ លទិននន័យ ងរបយករណ៍សមិទធកមមអនុវត្តថវកិកមមវធិី ស្រមប់ករ្រគប់្រគង
ឆន ២ំ០១៩ មអគគនយក ្ឋ នទំងបី និង មមនទីរ។ 
   -េ្រតៀមេរៀបចំ ងរបយករណ៍សមិទធកមមអនុវត្តថវកិកមមវធិី ស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០។ 
 ១.៦.ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
  -ចូលរួមទទួលគណៈ្របតិភូែដលបនមកជួបសែម្តងករគួរសមជមួយថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ចំនួន៤េលីក។ 
  -ស្រមបស្រមួលលិខិត នងិចូលរមួកនុងកមមវធិីបដិស ្ឋ រកិចចជូនគណៈ្របតិភូអធិករកិចចទី្រកុងហូជីមិញ 
មកបំេពញទស នកិចចផ្លូ វករ េនកមពុជ កលពីៃថងទី១២ ដល់ៃថងទី១៥ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 
  -ស្រមបស្រមួលលិខិតស្តីពីដំេណីរទស នកិចចករងរ របស់គណៈ្របតិភូជន់ខពស់្រកសួង េនេវៀត

ម ពីៃថងទ២ី៦ដល់ៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០។ 
  -ចូលរួមពិធីេគរពវញិញ ណកខនធសពឥស រជនជន់ខពស់បរេទសចំនួន២េលីក។ 
  -ចត់ម្រន្តី ជករចំនួន២រូបចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីនីតិវធិីៃនករ ក់ពកយេសនីសំុលិខិតឆ្លងែដន
ករទូត និងផ្លូវករេអឡចិ្រតូនិចថមី(E passport) េន្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
   -ចូលរួមពិធីបុណយជតិៃន្របេទសជមិត្តចំនួន៥េលីក។ 
  -ចូលរួមពិធីទទួល និងជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ វ។ 
   -េរៀបចំេ្រគឿងឥស រយិយសសហេម្រតីចំនួន២េ្រគឿង ជូនឥស រជនជន់ខពស់ៃន ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម ែដលមន ន ៃដកនុងកររមួចំែណកបំេពញភរកិចច េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
   -ចូលរួមកិចចអន្តរ្រកសួង និង្របជំុគណៈកមមករច្រមុះកមពុជ-េវៀត ម(JC) េលីកទី១៨ េន
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
   

២.សកមមភពករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
 
 ២.១.ករងរនីតិកមម 
 -េរៀបចំ្របជុ ំនិងចូលរមួ្របជំុេនទីស្តីករ្រកសួង និង្រកសួង- ថ ប័នេផ ងចំនួន៣៧េលីក។ 
 -បញចូ លឯក រចបប់ចំននួ៧២ចបប់ េទកនុងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
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 -ចូលរមួជនំួបពិភក ករងរេលីករ្រគប់្រគងបណ្ណ រ របស់េលខធិករ ្ឋ នៃន្រកុម្របឹក បណ្ណ រ ជមយួ
នយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងនយក ្ឋ ននីតិកមម េនទសី្តីករ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួពធីិបទិវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ េនទីស្តីករ្រកសួងចនំួន១េលីក។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន េនេខត្តកំពង់ធំចំនួន២េលីក 
េ យមនអនកចូលរមួចំននួ១១២នក់ (្រស្តីចំនួន២៩នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបល េនេខត្តែកបចំននួ១េលីក េ យមនអនកចូល
រមួចំននួ៣២០នក់ (្រស្តីចំនួន២៣៦នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋអំពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក េនេខត្ត្រពះសីហនុចំនួន៥េលីក 
េ យមនអនកចូលរមួចំននួ១៥៨នក់ (្រស្តីចំនួន៦២នក់)។ 
 ២.២.ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់ចំនួន១០២េលីក(អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពទឹធសភចំនួន៦េលីក 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៩៦េលីក េ យមនអនកចូលរមួចំននួ២៥,៣៤១នក់ (្រស្តីចំនួន១០,៥៣៣នក់) 
និងបនទទួលសំណួរចំនួន១,៥២២សំណួរ។ 
 ២.៣.ករងរទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល 
  ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួងេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយចំនួន៤េលីក េសចក្តី្រពង 
ចបប់ចំនួន៣២េលីក េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយចំនួន៣៤េលីក និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តចំនួន១៦េលីក។ 
  ២.៤.ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
  -ចូលរួម ្ត ប់សម័យ្របជុំេពញអងគរបស់រដ្ឋសភ េលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន៣៣េលីក ករេបះេឆន ត
េ្រជីស ងំចំនួន២េលីក ករេបះេឆន តផ្តល់េសចក្តីទុកចិត្តចនំួន១េលីក នងិករសេ្រមចអំពសុីពលភពចំនួន១េលីក។ 
  -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភ េលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំននួ៤០េលីក។ 
៣.សកមមភពករងរអធិករកិចច  
  ៣.១.ករងរអធិករកិចចេលីវសិ័យេសដ្ឋកិចច 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៩ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធេន មប ្ត មនទីរ-អងគភព កនុងេខត្តចំនួន១១។ 
 ២.េធ្វីេសចក្តីែណនជូំនប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ឱយជួយជំរុញែកលម្អចំណុចខ្វះខតដល់មនទីរ-អងគភព ែដល
សថិតេ្រកមឱ ទបនចំនួន ១០លិខិត។ 
 ៣.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្ដីពីករែកលម្អចំណុចខ្វះខតពី្រកសួង ថ ប័ន អងគភពចំនួន ៦ លិខិត។ 
  ៣.២.ករងរអធិករកិចចេលីវសិ័យរដ្ឋបលទូេទ 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋរមួមន៖ 
   -ករយិបរេិចឆទ២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួងចំនួន១ និងមនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន៣។ 
   -ករយិបរេិចឆទ២០១៩ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ េន មប ្ត មនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន៤។ 
 ២.ទទួលរបយករណ៍ពី្រកសួងេផ ងៗចំនួន៨ របយករណ៍ជូន្រជបពី្រកសួងចំនួន៣ អងគភពចំនួន១ 
និងមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចចនំួន១៩។ 
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  ៣.៣.ករងរអធិករកិចចេលីវស័ិយសងគមកិចច 
 ១.ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ 
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ  េន្រកសួងចំនួន៣។ 
 ២.េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីករជំរុញឱយែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខតែដល្របតិភូបនរកេឃញី កនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ េទ្រកសួងចំនួន១ និងមនទីរ-អងគភពកនុងេខត្តចំនួន។ 
 ៣.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្តពីីករជំរុញករែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខតែដល្របតិភូបនរកេឃញីពី្រកសួង- ថ ប័ន 
និងមនទីរ-អងគភពចំនួន៦លិខិត។ 
  ៣.៤.ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 ១.នយក ្ឋ នបនចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ កនុង
ករយិបរេិចឆទ២០១៩  ចំននួ៤េលីក។ 
 ២. មនទីរ ជធនី-េខត្តបនចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ បនចំននួ១១េលីក។ 
 ៣.េធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករជំរុញែកលម្អចំណុចខ្វះខតេទ ម្រកសួង- ថ ប័នសរុបចំនួន២៦
រមួមន៖ ថន ក់ជតិចំនួន១៦េលីក និងថន ក់េ្រកមជតិចំនួន១០េលីក។ 
 ៤.ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបរបស់្រកសួង- ថ ប័នសរុបចំនួន៥លិខិត រមួមនថន ក់ជតិចំនួន២លិខិត និងថន ក់
េ្រកមជតិចំនួន៣លិខិត។ 
  ៣.៥.ករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំននួ១២៩បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២៨បណ្តឹ ង និងមនទីរ
ជធនី-េខត្តចំនួន១០១បណ្តឹ ង)៖ 

 -ពកយបណ្តឹ ងែដលកំពុង្រតូវបនពិនិតយមនចំនួន១បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០២០ ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យចំនួន២១បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ ន
អធិករកិចចចំនួន១៩បណ្តឹ ង នងិមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន២បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៦បណ្តឹ ង ឆន ំ
២០២០ ចំនួន១៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករមនចំនួន៣បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមនទីរ ជធនី-េខត្តសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករមនចំនួន៥បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងបនេបះបង់េចលមនចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលកំពុង្រតូវបនស្រមបស្រមួលេនថន ក់្រកសួងចំនួនចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនអេងកត្រ វ្រជវចប់មនចំនួន៧បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលកំពុងអេងកត្រ វ្រ វចំនួន៥៤បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២៣បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៣១បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រ វចំនួន៣បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនទទួលករេឆ្លីយតបមនចំនួន៩បណ្តឹ ង ។ 
  -្រកសួងបនបញចប់ករេ ះ្រ យចំនួន៣៣បណ្តឹ ង។ 
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៤-សកមមភពករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ េន មប ្ត សវន ្ឋ នចំនួន២ ។  
 -ចុះេធ្វីសវនកមម កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៩ េន មទីសវន ្ឋ នចំនួន២មនទីរ។ 
 -ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លអន ញេលីេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីសវនកមមសមិទធកមម សវនកមមេលីគេ្រមង 
ហរិញញបបទនពីៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសវនកមមបេចចកវទិយព័ត៌មន ។ 
 
៥.សកមមភពករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -េរៀបចំេសចក្ត្ីរពងបឋមនូវបទបញជ ៃផទកនុង វធិី ្រស្តេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគូឧេទទស ្រ ្ត ចរយ និងយន្តករ 
ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល។ 

 -េលីក ្ល កសញញ វទិយ ថ ន និងបពំក់ឧបករណ៍មូល ្ឋ នេន លសិក ។ 
 -ែកស្រមួលរចនសមព័នធ្រគប់្រគងវទិយ ថ ន។ 
 -េធ្វីសុីញ(និមិត្តសញញ វទិយ ថ ន) នងិ ្ល កេឈម ះ ស្រមប់ម្រន្តី ជករវទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣។ 
 -េធ្វីែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១ ។ 
 -េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចឆន ២ំ០២១ ។ 
 -េលីកសំេណីសំុ និង្របកសេ្រជីសេរសី្រគូបេងគ លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចចំនួន៩រូប ស្រមប់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍ករងរអធិករកិចចេនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន១២េលីក។ 
 -េរៀបចេំសចក្តី្រពងទ្រមង់ចុះេឈម ះចូលេរៀន ម្របព័នធអន ញ (Online)។ 
 

 
៦.ករងរេផ ងៗ 
៦.១.សកមមភពករងរេយនឌ័រ 
 -្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកសួងបនេរៀបចំពិធីអបអរ ទរខួបទី១០៩ ទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន 
េ្រកម្របធនបទ «មនសន្តិភពមនករេលីកកមពស់េយនឌ័រ» េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តីជ្រស្តីចំនួន២រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្រស្តីភពជអនកដឹកន ំេន ភូមិនទរដ្ឋបល។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តីជ្រស្តីចំនួន៤រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករអភិវឌ ន៍ ភពជអនកដឹកន ំ េនមជឈមណ្ឌ ល
សហ្របតិបត្តិករកមពុជ-សឹង្ហបូរ។ី 
 -ស្រមបស្រមួលជមួយមនទីរេពទយ្រពះេកតុម បញជូ នអនកជំងឺចំនួន៧នក់ ទទួលករពយបល មករចុះ
អនុស រណៈ េយគយល់ជមួយគន ។ 
 -ចត់្របតិភូចុះសួរសុខទុកខ្រស្តីជម្រន្តី ជករស្រមលមតុភពចំនួន៧នក់ និង្របគល់ជូនថវកិឧបតថមភរបស់ 
េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ចំេពះ្រស្តីចំនួន៥០មុឺនេរៀល និងរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកសួង 
មន ក់ ២០មុឺនេរៀល បែនថមេលី្របក់ឧបតថមភរបស់្រកសួង ។  
៦.២.សកមមភពករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 
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 ្រកសួងបនេ្រតៀមករចុះសួរសុខទុកខ និងសំេណះសំ លជមួយកងកម្ល ងំជួរមុខវរេសនតូចនគរបល
ករពរ្រពំែដនទឹកេលខ២៦៩ និងវរេសនតូចនគរបលករពរ្រពំែដនេគកេលខ៨២៧ ៃនគណៈបញជ ករ
នគរបលជតិ្របចទិំសភូមិភគ៣។ ែតេ យ រកររកី ល លៃនជំងឺកូវដី១៩ គេ្រមងចុះសួរសុខទុកខ្រតូវ
ផ្អ ក។ 
៦.៣. សមគមសងគហមិត្តភព 
 សមគមសងគហមិត្តភពរបស់្រកសួងែដលបនបេងកីតេនៃថងទី២៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧បនឧបតថមភថវកិ
ចំនួនមួយ នេរៀលជូនឯកឧត្តម ៉ ត េហង ទី្របឹក ្រកសួង េដីមបីចូលបុណយសពភរយិគត់ េ កជំទវ 
េឡង េសឿនែដលបនទទួលមរណភព េនៃថងទី១០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០។ 
៦.៤.សកមមភព្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
   -្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបពិីនិតយ នងិពិភក បន្តេលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េ យមន
ករចូលរមួពីតំ ង្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ និង្រកសួងមុខងរ ធរណៈ នងិ
សមជិក្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន៣េលីក។ 
   -្របជុ ំ ្រកមុករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប ់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តពិនិតយ េដមីបពីិភក េលី
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពអីធកិរកិចច និងករងរេផ ងៗ ចំនួន៤េលីក។ 
   -ចូលរមួកិចច្របជុំ្រកុមករងរេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ  នងិវធិនៃន្របព័នធសវនកមមៃផទកនុង និងអធកិរកិចចេលីក
ទី៣ ទី៤ និងទី៥ េនទីស្តីករ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុចំនួន៣េលីក។ 
   -ចូលរមួករពរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច កនុងកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ ត េដីមបពីិភក េលី
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីចំនួន២េលកី។ 
   -្របជុពំិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ ភរកិចចរបស់សវនកមម និង អធិករកិចច 
េនទីស្តីករ្រកសួងទនំកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន២េលីក។ 
   -្របជុំពិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងជំនួយ ម រតី ស្រមប់កិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ តេលី
េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១១េលីក។ 
   -ដឹកនគំណៈ្របតិភូេទចូលរមួកិចចពិភក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍េលីបញ្ហ មួយចំនួនពក់ព័នធនឹងករងរ 
អធិករកិចចជមួយអគគអធិករកិចចរ ្ឋ ភិបល ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េនទី្រកុងហូជីមិញចំននួ១េលីក។ 
   -្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ តេដីមបីពិនិតយនិងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចចេនទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តចីំនួន២េលីក។ 
   -្របជុំអន្តរ្រកសួងចេង្អ តេដីមបីពិនិតយនិងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចចេនទីស្តីករ
្រកសួងចំនួន៣េលីក។ 
៦.៥.សកមមភពករងរគណៈកមមករេ្រគឿងឥស រយិយស្រកសួង 
  េសនីសុំេ្រគឿងឥស រយិយស មលំ ប់ថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ ែដលមន ន ៃដល្អកនុងករបំេពញភរកិចចជូន
្រកសួងចំនួន១៣២នក់។ 
៦.៦.សកមមភពករងរអនកនពំកយ្រកសួង 
 -េធ្វីសននិសីទ រព័ត៌មន េនទីស្តីករ គណៈរដ្ឋម្រន្តី េដីមបីផ ព្វផ យពី្របវត្តិរបស់្រកសួង តួនទីភរកិចច 
និងវឌ នភពករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ភរកិចចឆន ២ំ០២០ េ យផ យផទ ល់ មេផកេហ្វសប៊ុករបស់
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អងគភពអនកនពំកយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អងគភព រព័មនFreshNews និងប ្ត ញ រព័ត៌មនទូរទស ន ៍
កែសត វទិយុ និងទូរទស ន៍ អន ញ ជេ្រចីនេទៀតផងែដរ។  
 -្របមូលទិនននយ័ែដលទក់ទងនឹង រធរណៈមតិ បនេលីកេឡងីពក់ព័នធនឹង្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលមនេន មប ្ត ញ រព័ត៌មន និងប ្ត ញសងគមមកពិនិតយ នងិ
េឆ្លីយតប។ 
៦.៧.សកមមភពករងរេគហទំព័រ MONASRI.gov.kh និង MONASRI App 
   េធ្វីបចចុបបននភពេគហទំព័រ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និង េគហទំព័រ
របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និង វទិយ ថ នជតិអធិករអធិករកិចច។ 
គ-បញ្ហ ្របឈម 
 ទនទឹមនឹងលទធផលទទួលបនខងេលី ្រកសួងេនជួបបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចជ៖ 
  ១.ពុំទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច ជពិេសសេសចក្តី្រពងចបប់ 
ស្តីពីអធិករកិចច េនមិនទន់អនុម័តេនេឡយី។ 
  ២.ករេ ះ្រ យថវកិ និងេ្របងឥនធនៈស្រមប់េបសកកមម េនមនករខ្វះខត និងយតឺយ៉វ។ 
  ៣. កង្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីររបស់រដ្ឋ និងសមភ របេចចកវទិយស្រមប់ចុះេបសកកមម។ 
  ៤.សមតថភពរបស់ម្រន្តី ជករអធិករកិចចមួយចំនួនតូចេនមនក្រមិត។ 
  ៥.ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវស័ិយអធិករកិចចឱយបនទូលំទូ យ។ 
  ៦.កចិចសហករជមួយអគគ ធិករ អធិករ ម្រកសួង ថ ប័ន េនមនក្រមិត។ 
  ៧.កិចចសហកររបស់្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរមនសមតថកិចច និងអនកពក់ព័នធមួយចំនួន េលីករងរអធិករកិចច 
ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់  និងករងរអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងេនមនក្រមិត។ 
  ៨. កង្វះសមភ រ បរកិខ  នងិអនម័យ េ យ រេន មនយក ្ឋ ន តុ េកអី ម៉សីុនថតចំលង បនទប់ទឹក បងគន់
។ល។ចប់េផ្តីមខូចខត និងចស់្រទុឌេ្រទមជបន្តបនទ ប់។ 
  ៩. របយករណ៍អធកិរកចិចមិនទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ បន័ ឬ្របធនអងគភពរងអធិករកិចច 
ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធិករកិចច។ 
  ១០. េនមនភពមិនចបស់ ស់ នងិ្រសពិច្រសពិលអំពីតួនទីអធិករកិចច ជពិេសសអធិករកិចចែផ្អក
េលី និភ័យេ្រកយពីករេចញអនុ្រកឹតយេលខ ១៦៨អន្រក.បក ចុះៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន  ំ២០២០ ស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌ
មុខងររបស់សវនកមមៃផទកនុង និងអធិករកិចច េ យ រតួនទីរបស់្រកសួង ្រសេដៀងគន នឹង ថ ប័នមួយចំនួន ដូច
ជអងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរសវនកមមជតិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងអគគ ធកិរ ម
្រកសួង ថ បន័។ 
  ១១. សូចនករ ស់ែវងបន េនមនកំរតិ កនុងលទធផលករងរ។ 
  ១២. ថវកិ្រកសួង ជពិេសស្របក់ និងេ្របងស្រមប់េបសកកមម និងខទង់មយួចំនួនេទៀត្រតូវកត់បនថយ 
េ យបញ្ហ កូវដី-១៩ ែដល ចនឱំយសកមមភព និងសមិទធផល្រកសួងឆន ២ំ០២១មនករថយចុះ។ 
  ១៣. វនិ័យករងរ និង្រកមសីលធម៌របស់ម្រន្តី ជករមួយចំនួនេនមនករខ្វះខត។ 
  ១៤. ករងរេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង េនមនភពយតឺយ៉វ ភពសមុ្រគ ម ញ េ យ រឧបសគគមួយ
ចំនួន។ 
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  ១៥. វទិយ ថ នជតិអធិករកិចចខ្វះ្រគូ នងិឯក រេមេរៀនេគលែដលជលកខណៈជតិ។ 
  ១៦. ភរកិចច នងិសកមមភព មែផនក ករយិល័យ ឬនយក ្ឋ នមួយចនំួន មិនសូវមនដំេណីរករ
មមញឹក។  
 

 
ឃ.ទិសេ ករងរបន្ត 
 េដីមបចូីលរមួគ្ំរទ និងអនុវត្ត មយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួង 
មនទិសេ  េគលនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តចបស់ ស់អនុវត្ត មេបសកកមមតួនទី ភរកិចច ករទទលួខុស្រតូវ
របស់ខ្លួន្រសប មសភពករជក់ែស្តង ្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ្រតូវេផ្ត តេលីសកមមភព ទិភព 
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
 ១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
  ១-១-ករងររដ្ឋបល 
  -បន្តទំនក់ទំនងជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ កនុងករចូលរួមពិធីបុណយជតិ  
អន្តរជតិ និងពិធីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលឱយកន់ែត្របេសីរ។ 
  -បន្តទំនក់ទនំងកិចចសហករជមួយរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ្រគប់្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសសជមួយ 
រដ្ឋបលទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
  -បន្ត្រគប់្រគងកិចចករររដ្ឋបល្រកសួងឱយកន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ និងបន្តែកលម្អ េ យេធ្វីករស្រមប
ស្រមួល្រគប់ប ្ត អងគភព និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ជពិេសសបន្តចូលរមួ្រគប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ 
ឱយ្រសប មតួនទី ភរកិចចរបស់្រកសួង និង្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
 

  ១-២-ករងរបុគគលិក និងធនធនមនុស  
 -បន្តទំនកទ់នំង នងិស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធនធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកឹតយ ចរែណន ំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
  -បន្តេធ្វីទំនក់ទំនងជមួយ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ព័នធនឹងករ ក់ម្រន្តី  
ជករឱយចូលនិវត្តន៍ បត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បង់សមតថភពករងរ។ 

  -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល និង ថ នភពែ្រប្របួលរបស់ 
ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
 

 ១-៣-ករងរហិរញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
  -េ្រតៀមេរៀបចំទូទត់្របក់េបៀវត ជូនថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ នងិម្រន្តីជប់កិចចសនយ ្របចែំខ ឆន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុធនចំ យេ្របងឥនធនៈ្របចឆំន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសុំេគលករណ៍ធនចំ យសមភ រែថទអំគរ សង្ហ រមឹ ឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន
និងសមភ រេ្របី្របស់្របចឆំន ២ំ០២១។ 
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  -េ្រតៀមេរៀបចំឯក រេសនីសំុេគលករណ៍ធនចំ យករងរជួសជុល បថន បំនទប់អគរទីស្តីករ ្រកសងួ 
(ABC) និងជួសជុល ថ បនអគរឱយសន្តិសុខ ន ក់េន្របចឆំន ២ំ០២១។ 
  -េ្រតៀមែបងែចកេ្របងឥនធនៈ សមភ រករយិល័យ សមភ របេចចកេទស និងេ ះ្រ យសំេណីេផ ងៗ។ 
  -េ្រតៀមែបងែចកសមភ រអនម័យ មប ្ត នយក ្ឋ ន។ 
  -េ្រតៀមចូលរួមេផទ ងផទ ត់បញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ មប ្ត មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 ១-៤-ករងរែផនករ និងសថិតិ 
  -បន្តេរៀបចំស្រមបស្រមួលេលីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២១-២០២៣ របស់្រកសួង។ 
 -បន្តបញចូ លទនិនន័យសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវស័ិយ និងពិនិតយេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ។ 
 -ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលី្របតិទិនករងរស្រមប់ករយិល័យេដីមបអីនុវត្តឆន ២ំ០២០។ 
 -េរៀបចំ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរក ងែផនករឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តថិវកកមមវធិីឆន ២ំ០២១ របស់អគគនយក ្ឋ នទងំបី 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 

 -កំពុងបន្តេរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិឆន ២ំ០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ម នករអនុវត្តកមមវធីិឆន ២ំ០២០ របស់អគគនយក ្ឋ នទងំបី នងិមនទីរ
ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

 

  ១-៥-ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ  
  -បន្តទំនកទ់នំង និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ នទូតចនិ និង្រកសួង្រតួតពិនិតយៃន ធរណរដ្ឋ្របជ 
មនិតចនិ នងិអធិករកិចចរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េដមីបេី្រតៀមជំរុញអនុវត្តអនុស រណៈ 
ៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពរី។ 
  -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI) និងវទិយ ថ នខុងជ ឺៃន ជបណ្ឌិ តយសភកមពុជ។ 
  -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
  -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
  -បន្តករសិក ្រ វ្រជវប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន និងអងគករអន្តរជតិ។ 
  -េ្រតៀមចូលរមួអនុវត្តករងរែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
 

 
២-ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 ២-១-ករងរនីតិកមម  
 -ចូលរមួសិក ្រ វ្រជវេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង។ 
 -បន្តក ងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ។ 
 -បន្តបញចូ លចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត កនុងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
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 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋពក់ព័នធនឹងករយល់ដឹងែផនកចបប់ េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។ 
 

 ២-២-ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 -េរៀបចំឯក រចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ស្រមប់ផគត់ផគង់ករផ ព្វផ យចបប់។ 
  -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលិខិតបទ ្ឋ នពក់ព័នធនឹងចបប់។ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់េន មប ្ត េខត្តេគលេ  ែដលបនកំណត់កនុងែផនករ។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវមុននឹងេ្រកយករផ ព្វផ យចបប់។ 
 

  ២-៣-ករងរទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  

 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង- ថ បន័។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគ វ ិ មញញ េនរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរសមជិក្រពឹទធសភ និងរដ្ឋសភ មភូមិភគ នងិមណ្ឌ ល ជធនី-េខត្ត។ 
 -សិក ្រ វ្រជវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ករងរេវទិករ ធរណៈ។ 
 -ចុះេរៀបចំេវទិករ ធរណៈ េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។  
 

 
៣.ករងរអធិករកិចច  
  ៣.១.ករងរអធិករកិចច(វស័ិយេសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និងសងគមកិចច) 
 -បន្តអនុវត្តករងរអធិករកិចចែដលពុំទន់បនបញច ប់កនុងឆន ២ំ០២០។ 
 -េរៀបចំ និងែកស្រមួលែផនករ្របតិបត្តិអធិករកិចច ឱយ្រសប ម ថ នភពករងរជក់ែស្ដង។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភព្របចឆំន ២ំ០២១។ 
 -្របមូលចង្រកងឯក រគតិយុត្តទងំ យែដលមន្របេយជន៍ដល់ករងរអធិករកិចច។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
  ៣.២.ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 -បន្តចុះ ម ន្រតួតពនិតិយ ល់ករអនុវត្តចបប ់ េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ពក់ព័នធ និងអនុ សន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តីជូនដណឹំង ស្តីពីករជំរុញែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខតេទប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១។ 
 -្របមូលចង្រកងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ចុះករងរ ម ន។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
  ៣.៣.ករងរទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 -បន្តរង់ចទំទលួពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័ត៌មនផងែដរ។ 
 -បន្ត និងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២១។ 
 -អនុវត្តភរកិចចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
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៤.ករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
 -បន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលីេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ រ
បស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន ្រកសួង និងសហ្រគស
ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពីករេរៀបច ំនងិករ្រប្រពឹត្តេទ 

របស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 
៥.ករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -េរៀបចំបញចប់នូវបទបញជ ៃផទកនុង េរៀបចំវធិី ្រស្តៃនករេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគូឧេទទស ្រ ្ត ចរយ និង
យន្តករ ម ន្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្លរបស់វទិយ ថ ន។ 
 -ែកលម្អរចនសមព័នធ្រគប់្រគង និងរេបៀបរបបបំេពញករងរឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
 -ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករវទិយ ថ នេទេលីមុខជំនញពក់ពន័ធ។ 
 -េសនីសំុបេងកីត្រកុម្រគូបេងគ លវជិជ វជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់វទិយ ថ ន។ 
  -េសនីសំុបេងកីតអងគភពថវកិវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចេដីមបសី្រមួល និងពេន្ល នចរន្តករងរឱយកន់ែតមន
គុណភព និង្របសិទធភព។ 
   -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងចំណូល ចំ យ ផ្តត់ផគង់សមភ រ បរកិខ រ និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់វទិយ ថ ន។ 
  -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងសន្តិសុខ សុវតថិភព ស ្ត ប់ធន ប់ និងអនម័យរបស់វទិយ ថ ន។ 
  -បកែ្របឯក រសំខន់ៗពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច។ 

  -្រ វ្រជវ និង្របមូលផ្តុ ំឯក រ ចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងឯក រពក់ព័នធនឹងវសិ័យ
អធិករកិចច។ 
  -សទង់មតិអពំកីរ្រគប់ ន៍ករងរឌភិវងករអ្រគង និ ធិករកិចច។ 
  -ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចចដល់ម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនកទ់ំនង ជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកចិច និង្រកសួង ថ ប័ននន។ 
  -េរៀបចំែកលម្អកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់ឆន ២ំ០២២។ 

  -ព្រងីក នងិព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយប ្ត ថ នទូតនន។ 
  -ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ និងៃដគូអភវិឌ ។ 
  -ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រគឹះ ថ នសិក ។ 
  -បេងកីត នងិ្រគប់្រគង្របពន័ធព័ត៌មនវទិយរបស់វទិយ ថ ន។  
  -េរៀបចំ នងិបេងកីន្របសិទធភព្រគប់្រគងប ្ណ ល័យ។  
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៦.ករងរេផ ងៗ 
៦.១.ករងរេយនឌ័រ 
 -្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌ័រសំេ េលីកកមពស់សមតថភពែផនកបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ផ ព្វផ យចបប់ច ចរណ៍
ែណន ំនិងអនុ សន៍សំខន់ៗរបស់ថន ក់ដឹកន។ំ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន រំបស់ ថ ប័ន នងិប្រញជ បេយនឌ័រ មវសិ័យ។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពជ្របចទំទួលបននូវថវកិគ្ំរទ ម រតីឧបតថមភគ្ំរទពីថន ក់ដឹកន ំ េធ្វីឱយ្រកុម
ករងរសេ្រមចបនករងរអនុវត្តន៍ជ្របច ំ មករែណនរំបស់្រកសួងកិចចករនរ ី និងែផនករអភិវឌ ន៍ជតិ
អនុេ ម មយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
៦.២.ករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួងនឹងចូលរួមយ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមព័នធេម្រតីភពជមួយកងវរេសនតូចនគរបល
្រពំែដន ទងំពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ។ 
៦.៣.ករងរសមគមសងគហមិត្តភព 
 -ព្រងឹងករ្របមូលវភិគទនពីសមជិកេដីមបយីកមកដំេណីរករសមគម។ 
៦.៤.ករងរ្រកុមករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
 -បន្ត្របជុ ំេដមីបកីរពរេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េន្រគប់ដំ ក់កល។ 
 -បន្តេរៀបចំ្រគប់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
 -ពិនិតយ និងេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជ ទិភពែដលបនែចងកនុងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច។ 
៦.៥.ករងរគណៈកមមករេ្រគឿងឥស រយិយស្រកសួង 
 បន្តេសនីសំុេ្រគឿងឥស រយិយស មលំ ប់ថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ ែដលមន ន ៃដល្អកនុងករបំេពញភរកិចចជូន
្រកសួង។ 
៦.៦.ករងរអនកនពំកយ្រកសួង 
 -បេងកីន្របសិទធិភព កនុងកចិចករងរ្រគប់្រគង និង ម ន ធរណៈមតិ េដមីបកីរពរភព្រតឹម្រតូវ របស់
ថន ក់ដឹកន ំនិង ថ ប័ន មរយៈករបេញចញព័ត៌មនពិត បន បព័ត៌មនែក្លងក្ល យែដលមនចរកិេធ្វីឱយប៉ះពល់
កិត្តិយសថន ក់ដឹកន ំនិង ថ ប័ន។ 
៦.៧.ករងរេគហទំព័រ MONASRI.GOV.KH និង MONASRI App 
 -េធ្វ ីករ ម នករចុះផ យព័ត៌មនេនកនុងទំព័រេហ្វសប៊ុកសំខន់ទងំ៣ េដីមប ីបញចូ លកនុង Website 
ឱយបនទន់េពលេវ ។ 
 -េធ្វីករ backup ទិននន័យេនកនុង Website ជ្របច ំេដីមបីរក ទុក ល់ទិននន័យែដលមនកន្លងមកឱយមន
សុវតថិភព។ 
 -េរៀបចំទ្រមង់ Website របស់មួយេទៀតជភ អង់េគ្លស។    
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ង-េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
  
 េទះជមនករ្របឈមខ្លះ ក៏្រកសួងបនជមនះ និងបំេពញតួនទីេទ មចបប់អនុញញ ត េហយីេយងីបន
េឃញីចបស់ថ ករងររបស់េយងី ពិតជជួយធនករព្រងឹង្របសិទធភពករងរ ថ ប័ន អងគភពរដ្ឋ ធន
សុវតថិភព និងសិទធិេសរភីពជូន្របជពលរដ្ឋ និងនមំកនូវតម្ល ភព  កត់បនថយបននូវបតុភពអសកមមនន 
ដូចជត្រមូវឱយអនុវត្តកិចចសនយ រ ង្រកុមហុ៊ននន ជមួយរដ្ឋបនល្អ ជួយកត់បនថយ និងលុបបំបត់ ករកឹប
េកង និងករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ ជេដីម។ 
  លទធផលែដលសេ្រមចបនកន្លងមកេនះបនបង្ហ ញថ្រកសួងេយងីមន រៈសំខន់ និងរមួចំែណកដល់
ករជំរុញអភិបលកិចចល្អ។ ក ្ត ជគឹន្លះែដលនឱំយសេ្រមចបននូវលទធផលខងេលី គឺេ យ រមនករគ្ំរទ  
និងករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណដ៏្រតឹម្រតូវ និងភ្លឺ ្វ ង របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ែដលែតងែតេនជិតសនិទធ ជមួយថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រកសួង។ 
 េលីសពីេនះ្រកសួងដំេណីរករេទ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យ ្រស័យេ យមនករដឹកន ំ
្របកបេ យភពឈ្ល សៃវរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ ែដលែតងែតគ្ំរទ ល់សកមមភពករងររបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច។ 
  េយងីសងឃមឹថ កនុងឆន ២ំ០២១ ខងមុខ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ
-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់បនថយឱយ
បនជអតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមនកនុងសងគម។ 
្រកសួងសូមេសនីថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ បន័នន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្របជ
សហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យ 
និងសមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
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ឧបសមពន័ធ ៣. របយករណ៍បូកសរបុលទធផលសននបិតសេងខប 
 

របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
3 

 
 
 

( នេ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សថុរទិធ រដ្ឋេលខធិករ) 
 
សូមេគរពេ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន នយករដ្ឋម្រន្តី  
ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ 
ឯកឧត្តម្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល ទទួលបនទុកអគគនយក ្ឋ ន 
ឯកឧត្តម នយកខុទទកល័យ 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី  
អងគសននិបតទងំមួយ ជទីេម្រតី 
 កនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបន
្របរពធសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ២០២០ និងេលីកទិសេ ឆន  ំ២០២១ ែដលេ្រគងបញច ប់េន
េពល ង ចនៃថងទី២ែខកុមភៈ េនះ។ 
 េ យ រករេគរពបទបញជ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ទប់ ក ត់ និងករពរជមងឺកូវដី ១៩ សននិបត្រកសួង
ឆន េំនះ ្រតូវបនេធ្វីេឡីងកនុងរូបភព តូចជងឆន មុំន។ អងគសននិបត្រតូវបនេរៀបចំេឡីងកនុងរូបភពៃផទកនុង
្រកសួងែតប៉ុេ ្ណ ះ េ យមនករចូលរួមពីសំ ក់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់ ជធនី-េខត្ត 
សរុបចំនួន ២៥០ នក់ និងបន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន មកមមវធិីែដលបនេ្រគងទុក។ 
 េនេពល្រពឹកបនទ ប់ពី ឯកឧត្តម េឆង េរឿន រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរបន នរបយករណ៍សេងខប
បូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ ២០២០ និងទិសេ ឆន  ំ ២០២១មក េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន 
សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លងសុនទរកថេបីកសននិបត េ យបនបញជ ក់ពី្របវត្តិសេងខបរបស់្រកសួង 
និងតួនទីភរកិចចសនូលចំបងៗរបស់្រកសួង។ េ កជំទវបនសែម្តងនូវេមទនភព េកតសរេសីរ និង យ
តៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំក៏ដូចជម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច និងប ្ត ្រកសួង- ថ បន័ ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួចំែណក កនុងកចិចសហករ
ជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលវីសិ័យករងរទំនក់ទំនង ស្រមប
ស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករ ម នករអនុវត្តចបប ់
ករទទួល អេងកត នងិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម
្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ េ កជំទវក៏បនផ្តល់ករែណន ំ ដល់អងគសននិបត េដីមបីបន្ត
ករពិភក  េលីរបយករណ៍ និងពិភក មបទបង្ហ ញនីមួយៗកនុងកិចច្របជុំរួម(Planary Session)។ 
 េនសម័យ្របជុំេពញអងគេពល្រពឹក ្របធនមនទីរ េខត្តបត់ដំបង េខត្តសទឹងែ្រតង េខត្តកំពង់ធំ េខត្ត
េពធិ ត់ េខត្ត ែកវ និងេខត្តតបូងឃមុ ំបនេឡីងចប់ រមមណ៍ េ យបនេលីកេឡីងពីសមិទធផលករងរ 
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បទពិេ ធន៍ករងរ និងករ្របឈមមួយចំនួន រួមមន កង្វះមេធយបយដឹកជញជូ ន កង្វះបុគគលិក និងកង្វះ
ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសជពិេសសករសរេសររបយករណ៍ និងកំណត់េហតុ។ 
 េ្រកយពីស្រមកពិ រស្រមន់េពល្រពឹក េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តីបនដឹកនអំងគសននិបត
ផទ ល់េ យបនេធ្វីកិចច្របជំុរួម េ យេបីកទូ យ ឱយមនករចូលរួមជបទអន្ត គមន៍ ជករេលីកេយបល់ 
និងសំណួរ ននពីអងគសននិបតទងំមូល។ កមមវធីិទី១ គឺករចូលរួមបេញចញេយបល់ឬ បទអន្ត គមន៍របស់
មនទីរទរពអ ជធនី េខត្តមួយចំនួន។ ជករេឆ្លីយតប គណៈអធិបតី ែដលរួមមនេ កជំទវកិត្តិសងគហ
បណ្ឌិ ត រួមជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងបនកត់្រ ទុកជធតុចូល និងបនេឆ្លីយតប 
ពនយល់ និងបក្រ យជូនអងគសននិបតេទ មវស័ិយទទួលខុស្រតូវេរៀងៗខ្លួនបនយ៉ងចបស់ និងេកបះ
កបយ។ េ្រកយមកនយកវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចបនេធ្វីបទបង្ហ ញលទធផលករងរ និងទិសេ  
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច និងពិភក េលីបទបង្ហ ញេនះ។ 
 េ្រកយពីស្រមកពិ បយៃថង្រតង់រួមសននិបតបនបន្តេទ មកមមវធិីែដលបនេ្រគយទុក េ យមន
បទអន្ត គមន៍ពី អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ បទអន្ត គមន៍របស់អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ បទអន្ត គមន៍របស់អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច និងបទអន្ត គមន៍របស់ ្រកុម
ករងរ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងករពិភក េលីបទអន្ត គមន៍ទងំេនះ។ 
 អងគសននិបតបនរកេឃីញករ្របឈមមួយចំនួន ែដល្រកសួង្រតូវជួប្របទះ និងរួមគន េ ះ្រ យជ
បេណ្តី រៗ េទ មលទធភពែដល ចេធ្វីបន។ 
 េទះជមនករ្របឈមខ្លះ ជពិេសសេ យ របញ្ហ ៃនករ ល លជំងឺកូវដី-១៩ ក្តី ក៏ជរមួ សននិបត
បន យតៃម្ល ខពស់ចំេពះេជគជ័យ ៃនឆន  ំ២០២០ េ យថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួង
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និងអធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកប
េ យ្របសិទធភព សមតថភព និងមនសិករទទួលខុស្រតូវ ខពស់ និងេ យ រមនករគ្ំរទ និងកិចចសហករល្អ
ពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ ថ បន័រដ្ឋ  ថ បន័ឯកជន ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក ់និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 
 ជទិសេ  កនុងឆន  ំ ២០២១ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច ្រគប់លំ បថ់ន ក់ េប្តជញ ខតិខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់បនថយ
ឱយបនជ អតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមនកនុងសងគម។  
 ្រកសួងសូមេសនីថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្របជ
សហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត េដមីបសីេ្រមចបនេជគ
ជ័យ និងសមទិធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
 កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ ខញុ ំបទសូមេគរពអេញជ ីញ េ កជំទវកិត្តសងគហបណ្ឌិ ត េម ្ត ៃថ្លងសុនទរកថ
បិទសននិបត សូមេគរពអេញជ ីញ។ 
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ឧបសមពន័ធ ៤. សនុទរកថេបើកសននិបត 

 
របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនុងពិធីេបីកសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២០ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២១ 

 របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ និងអធិករកិចច 
ៃថងអងគ រ ៍៥េ ច ែខមឃ ឆន ជូំតេទស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦៤ ្រតូវនឹង ៃថងទ២ី ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ 
េភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ (េលខ ៥៣៤ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន  

ជធនីភនំេពញ) 

3 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 

ជបថម ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ និងសូម ្វ គមន៍ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលជថន ក់
ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ្រកសួងទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងពិធីេបីកសននបិត្របចឆំន រំបស់ ្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចនេពលេនះ។  

េយងីជួបជុំគន កនុងសននិបត ែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះមនេគលបំណង្រតួតពនិិតយ យតៃម្ល 
និងបូកសរុបលទធផលករងរែដល្រកសួងសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០២០កន្លងមក េ យេលីកេឡងីពីសមិទធផល
្រគប់អគគនយក ្ឋ ន នយក ្ឋ ន និងមនទីរេន ជធន ី េខត្ត និងករ្របឈម និងវធិនករណ៍ េដីមបេី ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០២១ េដីមបសីេ្រមចបនលទធផលេទ ម ែផនករ និង
យុទធ ្រស្តដូចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ 

សននិបតេយងីេធ្វីេឡងីចំេពលែដល្របេទសេយងី ក៏ដូចជ្របេទសននកនុងតំបន់ និងពិភពេ កកំពុង
ជួប្របទះនូវេ្រគះមហន្ត យៃនករ ល លៃនជំងឺកូវដី-១៨ ែដលកំពុង តតបត និងបងកផលប៉ះពល់យ៉ង
ធងន់ធងរជសកល នឱំយមនកររខំនដល់ែខ សង្វ ក់ផគត់ផគង់ នងិបងកជករ ងំសទះេទដល់ត្រមូវករ ្រពមទងំ
លំហូរ ៃនករេធ្វីដំេណីរ េស កមម ពណិជជកមម នងិករវនិិេយគ ជេហតុរខំនេទេលី្រគប់វស័ិយៃនសកមមភព
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងជវីភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

េ យែឡក វបិត្តិកូវដី១៩ក៏បនជះឥទធិពលអវជិជមនជេ្រចីនដល់្របតិបត្តិករករងររបស់្រកសួងេយងី
ផងែដរជពិេសសេបសកកមមទងំកនុង និងេ្រក្របេទស លទធកមម និងករបណ្តុ ះប ្ត ល េ យ រ
ជរ ្ឋ ភិបលបនកត់បនថយករចំ យេលីមុខសញញ ជេ្រចីន ចបព់ីេដីមឆន  ំ ២០២០មក កនុងេគលបំណង
េ្រតៀមទប់ទល់ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិកូវដី-១៩។ 

េ យ របញ្ហ រក សុវតថិភពកនុងដំ ក់កលេ្រគះៃនជំងឺកូវដី-១៩ េទីបសននិបតឆន េំនះ្រតូវបនេរៀប
ចំេឡងីេ យ្រទង់្រទយតូចជងឆន មុំន និងមនករចូលរមួែតពីសំ ក់ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំ
េនថន ក់ក ្ត ល ទងំថន ក់ ជធនី េខត្ត កនុង្រកសួងេយងីែតប៉ុេ ្ណ ះ។ ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លង
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អំណរគុណ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលមនបនចំ យេពលដ៏មនតៃម្លមក
ចូលរមួកនុងពធិីេនះ។ 

 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច គឺជ ថ បន័រដ្ឋែដលជេសនធិករផទ ល់
របស់រ ្ឋ ភិបលមន្របវត្តិយូរយមកេហយី និងបនវវិត្ត ផ្ល ស់ប្តូរជហូែហរ េទ ម ថ នករណ៍នេយបយេន
កមពុជ។ េយងីពិតជេនចងចបំនថ កលពីឆន ១ំ៩៨១ េនសម័យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ “្រកសួង
្រតតួពិនិតយកចិចកររដ្ឋ” ែដលជ ថ ប័ន្រគប់្រគងករ្រតួតពិនិតយ និងអធិករកិចច ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមប្ីរតួត
ពិនិតយករអនុវត្តចបប់ នងិេ ះ្រ យបតុភពអសកមម ននជពិេសសេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  នងិបណ្តឹ ង
បរ ិ ររបស់ ្របជជន។ េ្រកយមក េនឆន ១ំ៩៨៧ ្រកសួង្រតួតពិនិតយកចិចកររដ្ឋ្រតូវប្តូរេឈម ះជ “្រកសួង្រតួត
ពិនិតយ” វញិ។ េពលេនះគម ន ថ ប័ន ទទលួ បនទុក វស័ិយ ទំនក់ ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភេទ។  

្រកសួង្រតួតពិនិតយ សថិតេន   ចំណុះ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី ែដលបចចុបបននេយងីេ ថរ ្ឋ ភិបល ឬគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
និងមនប ្ត ញរបស់ខ្លួនេន ម្រកសួង េខត្ត ្រកុង ខណ្ឌ  ្រសុក ្រសុកទរីមួេខត្ត ែដលមនេឈម ះថ គណៈ
កមម ធិករ្រតួតពិនិតយ្រកសួង េខត្ត ្រកងុ ខណ្ឌ  ្រសុក ទីរមួេខត្ត េដីមបេីធ្វីករងរ្រតួតពិនិតយ និងេ ះ ្រ យ
បណ្តឹ ងត ៉  នងិបណ្តឹ ងបរ ិ ររបស់ពលរដ្ឋ ែដលសថិតកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

េ្រកយពីករេបះេឆន តសកលឆន ១ំ៩៩៣ ជរ ្ឋ ភបិលច្រមុះ កនុងនីតិកលទី ១ ៃនរដ្ឋសភ (១៩៩៣-
១៩៩៨) ថ ប័នទទួលបនទុកទំនកទ់នំងរដ្ឋសភ និង ថ ប័នទទួលបនទុកអធកិរកិចច ្រតូវបនបេងកីតេឡងី ច់
េ យែឡកពីគន  េ យ “រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ” (េពលេនះេយងីមិនទន់មន ថ ប័ន
្រពឹទធសភេទ) ជ ថ ប័នមួយ និង “អគគេលខធិករ ្ឋ នអធិករកិចច” ជ ថ ប័នេផ ងមួយេទៀត។ ថ ប័នទងំ
ពីរសថិតេ្រកមចំណុះទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តីដូចគន ។ េ្រកយមកេនឆន  ំ ១៩៩៩ ថ ប័នទងំពីរខងេលី្រតូវបន
្រចបច់បញចូ លគន េទជ“្រកសួងទនំកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ- ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច” ែដលកំពុងដំេណីរករ
រហូតមកដល់សព្វៃថង។ 

្រកសួងេយងីមនភរកិចច ដឹកន្ំរគប់្រគង ស្រមបស្រមួលករងរ មរយៈទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វសិ័យកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ភរកិចចសំខន់របស់្រកសួង គ្ឺរតួត
ពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបប់ ទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ ភពអយុត្តិធម៌កនុងសងគម និងកររេំ ភបំពនេ យ
អំ ច េដីមបបំីេរ្ីរបេយជន៍បុគគល និង្រកុម្រគួ រ និងករពរសិទធរបស់ពលរដ្ឋ និងសុវតថិភព ធរណៈ 
េពលគឺព្រងឹងអភិបលកចិចល្អ ែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង
្របសិទធភព របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ដូេចនះ ករងរទី១ របស់្រកសួងគឺ ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ ែដលរមួមនករស្រមប
ស្រមួល េធ្វីទំនក់ទំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបល ជមួយ ថ ប័នរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ និងចូលរមួ ក់ែតងចបប ់
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីចបប់ និងករអនុវត្តន៍ចបប ់ េ យ
េធ្វីករផ ព្វផ យចបប់យ៉ងទូលំទូ យ ជូនដល្់របជពលរដ្ឋេនទូទងំ្របេទសឱយបនយល់។ េ្រកពីករងរ
ខងេលី ្រកុមករងរ្រកសួងបនចុះេទដល់្រគប់េខត្ត ្រកុង ្រសុក ទី្របជំុជន ជនបទ ច់្រសយល នងិ
សហគមន៍នន េដីមបេីបីកេវទិក ធរណៈ អប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ េធ្វីករ ទ បសទង់មតិ េដមីបែីស្វងយល់ពីទុកខ
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លំបករបស់្របជពលរដ្ឋ ផ ព្វផ យ ល់អនុ សន៍ ដៃ៏ថ្លថ្ល របស់ថន ក់ដឹកន ំ ពេិសសកមមវធិីនេយបយ 
ែផនករ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ េហយីពនំនូំវសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋ ជូន
ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបេី ះ្រ យ។ 

ចំែណកករងរទី២គឺ ករងរអធិករកិចច ែដល្រតូវអនុវត្ត ម ថ ប័ន និងអងគភពននជ្របច ំ ែដល
េនះជភរកិចច ដ៏សំខន់ទក់ទងនឹងករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប ់ សំេ ធន្របឆងំអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យ
អំ ច នងិបតុភពអសកមមនន េនកនុងជួររដ្ឋបល ធរណៈ ក៏ដូចជែផនកឯកជន េដីមបធីនករេ្របី
្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពៃនថវកិ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ករពរសុវតថិភព ធរណៈ និងករពរសិទធរបស់
្របជពលរដ្ឋ។ 

េ្រកពីករងរខងេលី ្រកសួងេនមនភរកិចចេ្រចីនេទៀត ដូចជករ ម នករអនុវត្តចបប់ ករទទួល
ពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង បណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចច មរយៈ
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច និងរដ្ឋបលកិចចករទូេទេដីមប្ីរទ្រទង់ដំេណីរករ និងព្រងឹង្របសិទធភពករងរ្រកសួង។ 

្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចមនទស នៈវសិ័យគឺ៖ «អភិវឌ ថ ប័ន ឱយ
ក្ល យជរដ្ឋបលទំេនីបមួយ ្របកបេ យសមតថភព ្របសិទធភព និង្របសិទធផល េដមីបេីធ្វជីែភនក ជ្រតេចៀក
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល បំេរ្ីរបជពលរដ្ឋ ករពរសុវតថភិព ធរណៈ ករពរសទិធ ិ នងិផល្របេយជន៍្រសបចបប់
របស់ ថ ប័ន នងិ្របជពលរដ្ឋ ព្រងឹងតម្ល ភព អភបិលកចិចល្អ និងនតីរិដ្ឋ» ។ 

េដីមបែី្របក្ល យទស នវស័ិយខងេលីឱយេទជករពិត ្រកសួងមនេបសកកមម គឺ៖ «បំេពញករងរ េ យ
យកចបប់ជេគល កនុងករផ ព្វផ យចបប់ជូន្របជពលរដ្ឋ េធ្វអីធកិរកចិច ម នករអនុវត្តចបប់ នងិេ ះ
្រ យបណ្តឹ ង េដមីបសីេ្រមចលទធផលែដលបនកំណត់កនុងែផនករយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួង កនុងេគលេ ទប់
ក ត់បតុភពអសកមម អេំពពុីករលួយ នងិកររេំ ភេ យអំ ច េដីមបបីំេរ្ីរបជពលរដ្ឋ នងិបេងកនីជេំនឿេជៀ

ជក់មកេលី ជរ ្ឋ ភបិល»។ 
កនុងន័យេនះ យុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព្រតូវបេងកីតេឡងីេដីមបេីធ្វីឱយេបសកកមមេនះទទួលបនេជគ

ជ័យ ។ 
 
អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី

ករេធ្វីអធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និងបេងកីន្របសិទធភពករងរេពលគឺសំេ េទេលី
ករកត់បនថយ និងទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ េ្រពះអំេពីពុករលួយេធ្វីឱយប៉ះពល់ជអវជិជមនយ៉ងធងនធ់ងរ ស់
ដល់្របេទសជតិ ដូចជបងកករខតបង់ថវកិរដ្ឋ ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ ងំសទះដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច បងក
ឧបសគគដលធុ់រកិចច និងករបត់បង់ដល់ករ្របកួត្របែជង េ យេសរ ីនិងយុត្តិធម៌ និងរខំនដល់ជីវភពរស់េន
របស់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿមកេលី ជរ ្ឋ ភិបល។  

អភិបលកិចចល្អជែផនកមួយយ៉ងសំខន់កនុងករជ្រមុញ និងគ្ំរទដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគងធនធន
របស់ ថ ប័ន អងគភព និងករអភិវឌ នមួយ្របកបេ យនិរន្តរភព។ អភិបលកិចចែដល្របកបេ យសុភវនិិចឆ័យ 
គឺជអភិបលកិចចល្អេ យករចត់ែចង និងករ្រគប់្រគងបញ្ហ  នងិធនធន ធរណៈ្របកបេ យ្របសិទធភព
េហយីេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករ និងផល្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ េ យយល់េឃញីពី រៈសំខន់ 
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ៃនអភិបលកិចចល្អ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសថ “អភិបលកិចចល្អគឺជបុេរល័កខ័ណ្ឌ សំខន់បផុំត េដីមបី
ធនឱយមនករអភិវឌ សងគម េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព សមធម៌ នងិយុត្តធិម៌សងគម”។ 

ករទប់ ក ត់ និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ និងករជ្រមុញអភិបលកិចចល្អទមទឱយមនករចូលរមួពី្រគប់
្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ទងំវសិ័យរដ្ឋ និងឯកជន។ េ យ រករទប់ ក ត់ និង្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
្រតូវេផ្ត តេទេលីអភិ្រកមជ រវន្ត័ចំនួន ៣ គឺ៖ ករអប់របំងក រទប់ ក ត់ជមុន ករអនុវត្តចបប់ និងករចូលរមួគំ
្រទពីម ជន។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ មិន ចផ្ត ច់េចញពីករអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់ជូនដលម់ ជន នងិករចូលរមួរបស់្របជជនបនេឡយី។ ដូេចនះ ករងរសនូលដ៏សំខន់របស់្រកសួង គឺ
ធនករដឹកន្ំរគប់្រគងរដ្ឋ្របកបេ យ្របសិទធភព តម្ល ភព គណេនយយភព និងនីតរិដ្ឋ េដីមបពី្រងឹង
អភិបលកិចចល្អ និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 

ចប់ ងំពីករបេងកីត ថ ប័នេនះមក ្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន ជពិេសសកនុងករងរសនូល
ដូចជ អធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករចុះេសីុបអេងកត
ករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដីធ្លី ករស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី ករ ម ន
ករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង- ថ បន័ អងគភព ធរណៈ េលីកិចចកររដ្ឋបល 
ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អ ជ្រមុញ្របសិទធិភព 
ផលិតភព នងិគុណភពេស ធរណៈ េដីមបបីេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរ។ េលីសពីេនះ្រកសួងក៏មន
ភរកិចចេធ្វីករអប់រ ំ បងក រ ទប់ ក ត ់ នងិែកលម្អរកំហុសឆគង កនុងករអនុវត្តករងររបស់្រកសួង- ថ បន័ អងគភព 
្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបែីកលម្អរ ជ្រមុញេលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អែដលជ
សនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ្រគប់ដំ ក់កល ពីដំ ក់កលទី១ ដល់ទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខបន ក់េចញ
នូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព ែដលមនបួនដំ ក់កល។ េ យ
ែឡក ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន្របកស ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ ែដល
ជរេបៀប រៈេគលនេយបយស្រមប់ដឹកន ំ ្រគប្់រគង និងអភិវឌ ្របេទសជតិស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ជំបន្ត
េទៀត។ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤មនអភិបលកចិចល្អជសនូល និងមនមំុបនួគឺ ១) ករអភិវឌ ន៍
ធនធនមនុស  ២) ករេធ្វីពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច ៣) ករអភិវឌ ន៍វស័ិយឯកជន និងករងរ និង ៤) ករអភិវឌ ន៍
្របកបេ យចីរភព និងបរយិប័នន។ យុទធ ្រស្តថមីេនះបនព្រងីកនូវវ ិ លភព ស្រមិតស្រមងំបែនថម និងេធ្វី
ទិភពវូបនីយកមមមុំនីមយួៗៃនចតុេកណយុទធ ្រស្តទងំ៤ ្រពមទងំែកលម្អរេបៀប រៈ េគលនេយបយ 

និងយន្តករអនុវត្តមួយចំននួឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី េដីមបកី ងមូល ្ឋ ន្រគឹះចបំច់ទងំ យកនុងចកខុវសិ័យ
ែ្របក្ល យ នៈរបស់្របេទសកមពុជ ពី្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប េទជ្របេទសមនចំណូលមធយម
ក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០  ្រពមទងំន្ំរបេទសជតិេយងី េឆព ះេទកន់ នៈជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ំ
២០៥០ខងមុខ។  

េដីមបីអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
២០១៩-២០២៣ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យមនកំណត់នូវ ទិភព 
សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន ្រតួតពនិិតយ និង
យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង- ថ ប័ន េទ មមុំ ឬ
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វសិ័យនីមួយៗ េដីមបទីទួលបនេជគជ័យេទ មែផនករ។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀម
លកខណៈជេ្រសច េដីមបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករសីុវលិ និងវសិ័យ
ឯកជន េដីមបទីទួលបនផលចំេណញជអតិបរមិ ពីករេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុង
សហគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតបំន់េផ ងេទៀត និងកនុងសកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មន
សងគតិភពផងែដរ ជមួយនឹងឯក រេគលនេយបយ មវសិ័យដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជ៖ 
េគលនេយបយអភិវឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ និង្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ
ស្រមប់អភិវឌ េសដ្ឋកិចចឌីជីថល ២០២០-២០៤០ ជេដីម។ 

ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ គឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ ស្រមប់តែ្រមត្រមង់
សកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ ន៍ទងំអស់ កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងងឹកិចចអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព
ស្រមប់រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចច បន្តបេងកីតករងរ ែបងែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកប
េ យសមធម៌ នងិធនឱយបននូវ្របសិទធភពៃន ថ ប័ន ធរណៈ និងករ្រគប់្រគងធនធន្រគប់្របេភទរបស់
ជតិ ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច បនរមួចំែណកកនុងករអនុវត្ត 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ សំេ ព្រងឹង អភិបលកិចចល្អ និងរមួចំែណក្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយែដលពិតជ 
្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្តទី ៤ ៃន“យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤”  គឺ ”បន្តព្រងងឹសមតថភព 
និងអភិបលកិចច ៃន ថ ប័នរដ្ឋ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនេស
ធរណៈ សំេ បំេរ្ីរបជជនឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី ក៏ដូចជេលីកកមពស់បរយិកសធុរកិចច និង ថ នភព

អំេ យផលស្រមប់វនិិេយគ។ 
ជរមួ េនឆន  ំ២០២០ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចសេ្រមចបនេជគ

ជ័យ និងសមិទធផលជេ្រចីន កនុងករបំេពញភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន ដូចែដលបនេលីកេឡងី
កនុងរបយករណ៍ែដលបនែចកជូនអងគសននិបត។ េយងីពិតជមនេមទនភព និងអំណរ រទរចំេពះ
លទធផលករងរ្រគប់ែផនក ្រគប់វសិ័យ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ែដលម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ខិតខំ
សេ្រមចបន េហយីេយងីេប្តជញ នឹងបន្តករងរឱយមន្របសិទធភព និងទទួលបនេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត។ 

ជករពិត ស់ សមិទធផលទងំេនះ េកីតេឡងីេចញជែផ្លផក បន េ យ រករមនករដឹកនដំ៏្រតឹម
្រតូវ និងែផនករ និងយុទធ ្រស្តចបស់ ស់ រមួនឹងករចូលរមួយ៉ងសកមមពថីន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រកសួង 
ែដលសុទធែតជតួអងគសំខន់ៗមិន ចខ្វះបន និងករគ្ំរទ និងកិចចសហករពី្រកសួង ថ ប័ន នងិអងគភព 
នន។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យកនុងេបសកកមមដ៏ឧត្តុងគឧត្តម ដូចបនេលីកេឡងីខងេលីេនះ ទមទរឱយម្រន្តី
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់្រតូវព្រងឹងសមតថភព និងបទពិេ ធន ៍ និងេគរពចបប់ និង្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករ 
និងខិតខបំំេពញករងរេទ មករចត់ ងំ និងតួនទីរបស់ខ្លួន្រគប់ៗគន ។  

ទនទឹមេនះ ម្រន្តី ជករក៏្រតូវមនលកខណៈសមបត្តិៃថ្លថនូ ស័ក្តិសមជអនកបេ្រមីដ៏ល្អ របស់្របជជន េ យ
ផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ ែ្របក្ល យខ្លួនេទជអនកផ្តល់េស ដ៏មន្របសិទធភព នងិជៃដគូរអភិវឌ ន៍ែដល ចទុកចិត្ត
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បន សំេ បេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី មរយៈករបេងកីន្របសិទធផលេស កមម ធរណៈ។ ជ
មួយគន េនះ ម្រន្តី ជករ្រកសួងទងំអស់្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តឱយបនល្អ មអភិ្រកមទងំ្រប ំរបស់សេម្តច
េតេជនយករដ្ឋម្រន្តីគឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” និងបវន២ គ ឺ“ែកទ្រមងខងកនុង 
និងបេងកីតមិត្តខងេ្រក កនុងសមរតីឯក ជយ” ែដលេយងី្រតូវចង ចកុំំឲយេភ្លចខ្លួន។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរថន ក់ដឹកន ំ និងជម្រន្តី ជករកនុង្រកសួងទំនក់ទំនងជ
មួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច រមួទងំមនទីរ ជធនី េខត្តទងំអស់ ែដលបនខិតខំបំេពញករងរយ៉ង
សកមម ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងឆន  ំ២០២០កន្លងេទ េ យទទួលនូវេជគជ័យគួរជទីេពញចិត្ត។ 
ខញុ ំក៏សូមអរគុណដល់ថន កដ់ឹកន ំ នងិម្រន្តី ជករេនប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន និង ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដល
បនខិតខំរមួចែំណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន 
េលីវសិ័យករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរផ ព្វផ យចបប់ ករងរ
អធិករកិចច ករ ម នករអនុវត្តចបប់ និងករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹង
អភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ 

កនុងឱកសសននិបតរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវសូមឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក
្រសីែដលចូលរមួទងំអស់្រតូវបេងកីន ម រតី យកចតិ្តទុក ក់ េ្របី្របស់េពលេវ ដ៏មន្របេយជន៍េនះេដីមបផី្ល ស់
ប្តូរបទពិេ ធន៍ េលីកេឡងីពីចំណុចល្ៗអ  និងចណុំចមិនទនប់នែកលម្អ បញ្ហ ្របឈមទងំ យ ្រពមទងំ
េលីកនូវដំេ ះ្រ យដ៏សម្រសបនិង្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបី ក់ែផនករ និងសកមមភព ស្រមប់
អនុវត្តបន្ត។ 

មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ ជគណៈអធិបតី នងិសមជិក សមជិកៃន
អងគសននិបត ទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរូមកនុងពិធី នេពលេនះសូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ
យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កំុបីឃ្ល តេឃ្ល ងេឡយី។ ជទីបញចប ់ខញុ ំសូមជូនពរឲយអងគសននិបតសេ្រមចបនេជគ

ជ័យ នងិសូម្របកសេបកីសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២០ នងិទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ំ
២០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ ! 
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ឧបសមពន័ធ ៥. សនុទរកថបិទសននបិត 
 

របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  

កនុងពិធីបទិសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០២០ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២១ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

ៃថងអងគ រ ៍៥េ ច ែខមឃ ឆន ជូំតេទស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦៤ ្រតូវនឹង ៃថងទ២ី ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២១ 
េភជនីយ ្ឋ នទេន្លប ក់២ (េលខ ៥៣៤ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន  

ជធនីភនំេពញ) 

3 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជមួយ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី 
កនុងពិធីបិទសននិបត្របចឆំន ២ំ០២០-២០២១ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ែដលបនបូកសរុបលទធផលករងរ្រកសួងបនសេ្រមច កនុងឆន ២ំ០២០កន្លងមក នងិ ក់េចញនូវទិសេ         
ស្រមប់ អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០២១។ សននិបតែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះសេ្រមចបនលទធផលគួរជទី
េមទនៈ។ 

ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីទងំអស់ រមួមនថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ ទងំេនថន ក់ក ្ត ល ទងំថន ក់ ជធនី េខត្តែដលបនចូល
រមួកនុងសននិបតេនះ។ 

េ្រកយពីដំេណីរករេពញមួយៃថងមក សននិបតេយងីបនដំេណីរករយ៉ងរលូន នងិទទួលបនករចូលរមួ
យ៉ងសកមម រមួមនករេធ្វីបទបង្ហ ញ មែផន និងវសិ័យចំបងៗ កនុង្រកសួង និងេលីកេឡងីនូវបទពិេ ធន៍
ល្ៗអ  ករ្របឈមនន និងដំេ ះ្រ យ ្របកបេ យភពជក់ែស្តង និងលទធភពែដលមន និងទទួលបន
នូវលទធផលជែផ្លផក គួរឱយេកតសរេសីរ។ 

េនះបញជ ក់ឲយេឃញីយ៉ងចបស់ ពី ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងករខិតខំបំេពញករងររបស់ ឯកឧត្តម  
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលជ ថន ក់ ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ទងំថន ក់ជតិ និង ជធនី-េខត្ត ែដលបន
ខិតខ ំ ្របឹងែ្របងបំេពញករងរ រមួគន យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ េរៀបចំ និងចូលរមួេធ្វីបទបង្ហ ញ ពិភក  ផ្ល ស់ប្តូរ
េយបល់ល្ៗអ  េ យេ្របី្របស់ចំេណះដឹង និងបទពេិ ធន៍ ករងរជក់ែស្តងកនុងេគលបំណងែស្វងរកឲយេឃញី
បញ្ហ ្របឈម  េហយីបន ក់េចញជែផនករសកមមភពស្រមប់អនគត។ 

មរយៈលទធផលករងរែដលបនសេ្រមច ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះឯកឧត្តម  
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងម្រន្ត ី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច ែដលបន្របឹងែ្របងបំេពញភរកិចចសនូលរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ និងេ យ
មនកិចចសហករ ករគ្ំរទទទួលពី ថ ប័នពក់ពន័ធ េ យទទួលបនលទធផលគួរជទីេពញចិត្ត។ េនះជ



67 

 

េមទនភព និងកិត្តិយសដ៏ធំេធង េ យ្រកសួងេយងីទទួលបនេជគជ័យេលីករងរជេ្រចីនកនុងេបសកកមមដ៏
ឧត្តុងគឧត្តមរបស់ខ្លួន។ 

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងនូវអំណរគុណ និងករេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះគណៈកមម ករេរៀបចំសននិបត ែដល
ដឹកនេំ យឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ េឆង េរឿន រមួជមួយ េ កជំទវ សភ័ុគគ ថវី ឯកឧត្តម 
ហួត ក់ និងឯកឧត្តម ចប សថុរទិធែដលបនបំេពញករងរយ៉ងសកមមេ យបនេរៀបចំសននិបតឆន ំ
េនះបនល្អ្របេសីរ ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ និងទទួលបនេជគជ័យ។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងគ្ំរទទងំ្រសុងនូវរបយកណ៍បូកសរុបករងរឆន ២ំ០២០ និងទសិេ  ស្រមប់
ឆន ២ំ០២១ ែដលអងគសននបិតបនពិភក  និងសេ្រមច។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រតី 

ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែដលមនបួនដំ ក់កល និងែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ េដីមបអីភិវឌ ្របេទសជតិ េលី្រគប់វសិ័យ េ យកំណត់ ទិភព សូចនករ 
និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត នងិយន្តករស្រមប់ ម ន ្រតួតពនិតិយ និង យតៃម្លែផ្អក
េលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង- ថ ប័ន េដីមបទីទួលបនេជគជ័យ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ២០១៩- ២០២៣ ជករឆ្លុះបញច ងំនូវករេប្តជញ ចិត្តជមួយនឹង ម រតី
ទទួលខុស្រតូវខពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករសេ្រមចឱយបននូវចកខុវស័ិយកមមវធិីនេយបយអភិវឌ ជតិ ្របកប
េ យចីរភព េឆ្លីយតបេទនឹងបរកិរណ៍អភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម បញ្ហ ្របឈម នងិក នុវត្តភពទងំ យ 
ែដលជបញ្ហ រមួរបស់សងគមជតិេយងី េដីមបឈីនេទសេ្រមចបននូវេគលេ ឤទិភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
នីតិកលទី ៦ ៃនរដ្ឋសភ។  

កមពុជសេ្រមចបននូវសមិទធផលជេ្រចីន េលី្រគប់វសិ័យជមួយនឹងកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពសក់នុងរង្វង់អ្រ
៧% កនុងមយួឆន  ំ កនុងរយៈេពល្របែហល២០ឆន កំន្លងមកែដលេធ្វីឱយកមពុជសេ្រមចបន នៈជ្របេទសមន
ចំណូលមធយមក្រមិតទប េហយីមូល ្ឋ ន ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិកក៏ន់ ែតមនពិពិធកមមេ្រចីនេឡងី 
ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយមកេន្រតឹមេ្រកម១០% និងគម្ល តៃនចំណូលកនុងចំេ ម្របជជនសថិត កនុង
ក្រមិតទប មរយៈករែបងែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចចដល់្របជជន្រគប់្រសទប់ ជពិេសសករអនុវត្តេគល
នេយបយដំេឡងីេបៀវត ម្រន្តី ជករ និង្របក់ឈនួលអបបបរមជមួយនឹងករគិតគូរពីសុខុមលភពរបស់
កមមករ ករតភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនីនិង ប ្ត ញទឹក ្អ តកនុងតៃម្លទប ករព្រងីកវ ិ លភពេប ជតិ របប
សន្តិសុខសងគម និងមូលនធិិសមធម៌។ 

ឆន ២ំ០២០កន្លងេទ និងឆន ២ំ០២១េនះ កមពុជកដូ៏ចជ្របេទសននកនុងតំបន់ នងិពិភពេ កបន 
និងកំពុងជួប្របទះនូវេ្រគះមហន្ត យៃនករ ល លៃនជំងឺកូវដី-១៨ ែដលកំពុង តតបត និងបងកផលបះ៉ពល់
យ៉ងធងន់ធងរជសកល នឱំយមនកររខំនដល់ែខ សង្វ ក់ផគត់ផគង់ នងិបងកជករ ងំសទះេទដល់ត្រមូវករ ្រពម
ទងំលំហូរ ៃនករេធ្វីដំេណីរ េស កមម ពណិជជកមម និងករវនិិេយគ ជេហតុរខំនេទេលី្រគប់វសិ័យៃន
សកមមភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

េ យែឡក វបិត្តិកូវដី១៩ក៏បនជះឥទធិពលអវជិជមនជេ្រចីនដល់្របតិបត្តិករករងររបស់្រកសួងេយងី
ផងែដរជពិេសសេបសកកមមទងំកនុង និងេ្រក្របេទស េ្របងឥនធនៈ លទធកមម និងករបណ្តុ ះប ្ត ល េ យ រ
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ជរ ្ឋ ភិបលបនកត់បនថយករចំ យេលីមុខសញញ ជេ្រចីន ចបព់ីេដីមឆន  ំ ២០២០មក កនុងេគលបំណង
េ្រតៀមទប់ទល់ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិកូវដី-១៩។ 

ជេគលេ យុទធ ្រស្តស្រមប់ឤណត្តិថមីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេផ្ត តឤទិភពេទេលីករែកទ្រមង់
អភិបលកិចចសំេ ព្រងឹង ថ ប័ន ធរណៈ និងក ងរដ្ឋបល ្អ តស្អំ ករវនិិេយគេលីមូលធនមនុស  
ករបេងកីតបរយិកសអំេ យផលស្រមប់ធុរកិចច និងករវនិិេយគ ្រពមទងំករព្រងឹងភពជៃដគូកនុង
ករអភិវឌ ជមួយ្រគប់ៃដគូែដលមនករពក់ព័នធ ពិេសសករព្រងឹងសមតថភពកមពុជ ស្រមប់សមហរណកមម
េទកនុងេសដ្ឋកិចចតំបន់ នងិពិភពេ ក ែដលទងំអស់េនះ នឹងេធ្វីឱយ្របជជន្រគប់ៗរូបមនក្រមិតជីវភពកនែ់ត
្របេសីរេឡងីឥតឈប់ឈរ េហយីរស់េនយ៉ងសុខដុមរមនកនុងសងគមកមពុជមួយ ែដលេគរពគុណធម៌ តៃម្ល
មនុស  េសរភីព្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងយុត្តិធមស៌ងគម។ 

ដូច្រប សន៍សេម្តចេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី ែដលេ កបនេលីកេឡងីថ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តអនុវត្ត
នូវវធិនករមុត្រសួច និងជក់ែស្តងនន សំេ ព្រងឹងភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជរមួមន៖ កតប់នថយៃថ្ល
ឡូជីសទីក ជំរុញករតភជ ប់ែផនកដឹកជញជូ ន អភិវឌ ថមពល ព្រងឹងបេចចកវទិយ នងិឌីជីថល កត់បនថយៃថ្លអគគិសនី 
និងធនសថិរភព ៃនករផគត់ផគង់ បន្តេធ្វី មញញកមម នងិស្វ័យ្របវត្តិកមមនីតិវធិីគយ កតប់នថយចំ យៃនករេធ្វី
ធុរកិចច ទងំផ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករ ជំរុញករែកទ្រមង់ និងទំេនបីកមម្របព័នធពនធ េ យឈរេលីេគលករណ៍
យុត្តិធម៌ សមធម៌េស ល្អ អភិបលកិចចល្អ និងអនុេ មភព និងជំរុញេលីកកមពស់ករអប់របំណ្តុ ះប ្ត ល
បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ។ ជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលកនុង ណត្តិថមីេនះ បនេរៀបចំខ្លួនស្រមបេ់សដ្ឋកិចច
ឌីជីថល នងិេឆ្លីយតបនឹងបដិវត្តនឧ៍ស ហកមមទី ៤ មរយៈ ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយស្រមប់អភិវឌ
េសដ្ឋកិចចឌីជថីល ២០២០-២០៤០ ែដលេ្រគងេរៀបចំបេងកីតមូល ្ឋ ន និងថន លស្រមប់ករព្រងីកែផនក
វទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ េ យ េផ្ត តជសំខន់េទេលីករអភិវឌ វស័ិយឌីជីថល ទងំែផនករងឹ និងទន់
ករេរៀបចំអភិវឌ ធនធនមនុស  និងជំនញ្រសប មបរកិរណ៍ថមី្រពមទងំករបេងកីត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត ិ និង
បទបបញញត្តិគ្ំរទែដលមនករពក់ព័នធ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេនកនងដំ ក់កលៃន
កវវិត្តន៍វស័ិយឌីជីធល និងេដីមបបីំេរេីស កមមឱយកន់ែតល្អ្របេសីរជូន្របជពលរដ្ឋ ្រកសួងបនតេម្លីងកមមវធិី
ទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិក (អុីប ្ណ ល័យ) ែដល្របជពលរដ្ឋ ចនឹង ក់
ពកយបណ្តឹ ង និងេមីលឯក រចបប់នន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

េដីមប្ីរតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ និងសុវត្តិភព ធរណៈ និងជ្រមុញអភិបលកិចចល្អ ្របេទសជេ្រចីន
កនុងពិភពេ ក កំពុងេ្របី្របស់យន្តករ្រគប់្រគងវស័ិយអធិករកិចច ឬ្រតួតពិនតិយេ យមន្រកសួង ឬ ថ ប័ន
ទទួលបនទុកអធិករកិចច នងិចបប់អធិករកិចចែដលមនខ្លឹម រ នងិវ ិ លភពខុសៗគន  េទ ម ថ នភពជក់
ែស្តងៃន្របេទសនិមួយៗ។ 

េ យែឡក េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េយងីមនចបប់ស្តីពីករបេងកីត្រកសួង មរយៈ្រពះ ជ្រកម 
េលខ នស/រកម/០៦៩៥/០៥ ចុះៃថងទី១៧ ែខមិថុន ឆន ១ំ៩៩៩ ែដល្របកសឱយេ្របីចបប់ស្តីពីករបេងកីត្រកសួង
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងអនុ្រកតឹេលខ ០៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី ១២ ែខមក  
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ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពីករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តិមួយចនំួនេទៀត។  

ចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច និងចបប់ពក់ព័នធមួយចំនួនេទៀតកំពុងសថិតេនជេសចក្តី្រពង និងមិនទន្់រតូវ
បនអនុម័តេនេឡយី។ ្រកុមករងរេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់របស់្រកសួង បនខិតខំបំេពញភរកិចចយ៉ងមុះមុត 
េ យេ្របី្របស់ធនធនបញញ ញណកនុង្រកសួង េ យមិនបនពឹងែផ្អកជំនញករបរេទសេឡយី។ េ យឆ្លង
កត់ករ្របជុំ ពិភក  និងករពរេសចក្តី្រពងចបប់េនះ ប់សិបដង មកទល់េពលេនះ ចបប់េនះកំពុងសថិតកនុង
កិចច្របជុំចេង្អ ត េដីមបសី្រមបស្រមលួជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធមួយចំនួន មុននឹងបន្តនតីិវធិីេទ មលំ ប់
លំេ យ ជបន្តេទៀត។ េយងីពិតជមនករលំបកកនុងករ ក់ែតងចបប់ស្តពីអីធិករកិចច េ យ រកង្វះធន
ធន បេចចកេទស និងភពរេសីប និងជំទស់ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធមយួចំនួន ែដលទមទឱយេយងីេធ្វី
ករពនយល់ ករពរ និងស្រមបស្រមួល។ ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះែថ្លងអំណរគុណ ដល់្រកុមករងរ ក់ែតងចបប់
េយងីែដលដឹកនេំ យេ កជំទវ សខុ វិ យ និង ឯកឧត្តម ហួត ក់ រមួជមួយ្រកុមករងរ និង
តំ ង្រកុម្របឹក អនកចបប់េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី ែដលបនជួយ្រជុំែ្រជង ក់ែតង ងំពីចណុំចសូនយ 
ផ្តល់េយបល់ ស្រមួលខ្លឹម រ និងករពរចបប់អធកិរកិចចរហូតមក។ 

ជរមួ ្រកសួងេយងីបនេបះជំ ន វវិត្តបេណ្តី រៗ និងែ្រប្របួលមុខមត់កន់ែត្របេសីរ ដូចែដលេយងី
បនេឃញី្រ ប់។ េយងីធ្ល ប់មនទី ងំតូចចេង្អ ត នងិអគរចស់្រទុឌេ្រទម ែដលឥឡូវឈនមកមនទី ងំ
ល្អ ចំក ្ត លេបះដូងៃន ជធនីភនំេពញ មនអគរដល់េទ៤ ែដលកនុងេនះ អគរ ឌី (D) មនកំពស់៧ជន់ 
ទំហ ំ១៨ែម៉្រត គុណនឹង ៤៨ែម៉ត េទីបែត ងសង់ចប់ នងិ្របគល់ជូនកលពីចុងឆន  ំ២០១៩។ េ យែឡក 
ថវកិ្រកសួងក៏្រតូវបនេកីនជលំ ប់ េ យ រេយងីមនសកមមភព នងិសមិទធផលកន់ែតេ្រចីន និងមន
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច ែដលកំពុងឈនជជំ នៗ ពីបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជករ្រកសួងេយងី និងឈន
េទបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជករែដលពក់ព័នធនឹងករងរអធិករកិចចមកពី្រកសងួ ថ ប័ន េ្រកេទៀត។ 

េទះជេយងីទទួលបនេជគជ័យ ជេ្រចីនកនុងករងរក្តី ក៏្រកសួងេនមនករ្របឈមជេ្រចីន ដូចជ៖ 
ទី១) េន ម ថ ប័នរដ្ឋមយួចំនួនមិនទន់ឱយតៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ េ យ រេគយល់ថ 
្រកុមេបសកកមមេយងី េទរកចប់កំហុសេគ ទី២) ្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនមនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬជន់គន  
ែដលេធ្វីឱយមន្រកុមេបសកកមមេ្រចីន្រតួតគន  ែដលេធ្វីឱយេគពិបកទទួល និងខតេពលេវ  ទី៣) ្រកសួងេនខ្វះ
ខតធនធន និងមេធយបយេធ្វីដំេណីរ េដីមបបំីេពញេបសកកមម ទី៤) សមជិក្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមខ្លះ
មិនបនអនុវត្ត ម្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈេពញេលញេនេឡយី ទី៥) ករងរអធិករកិចច ជពិេសសករេ ះ
្រ យពកយបណ្តឹ ង គឺជករងរែដលលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និងភពចំរូងច្រមស់េ្រចីន ែដលទម
ទរករតសូ៊ សមតថភព និងជំនញចបស់ ស់ ពីបេចចកេទសអធិករកិចច និងសមតថភពែផនកចបប់ ្រពមទងំ
្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ និងករ្របឈមេផ ងេទៀតដូចែដលបនែចងកនុងរបយករណ៍សននិបត។ 

េទះជមនករ្របឈមខ្លះយ៉ង ក្ត ី្រកសួងបនអនុវត្ដភរកិចចរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមម េ យទទួលខុស
្រតូវកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន្របគល់េបសកកមមឲយដឹកន ំនងិ្រគប់្រគង ល់កិចចករស្រមបស្រមួល និងេធ្វី
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិេធ្វីករងរអធិករកិចច េលី្រគប់វស័ិយេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
ករងរកនុងវស័ិយអធិករកិចច ជចំបងរមួមន៖ ករ្រតួតពិនិតយេលកីរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់
្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េន មប ្ត ្រកសួង ថ បន័នន ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន
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គតិយុត្ត នងិអនុ សនរ៍បស់្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល សំេ ជួយកត់បនថយបតុភពអសកមមនន និងករងរ
ទទួលពកយបណ្តឹ ង ករងរអេងកត្រ វ្រជវ េដីមបទីប់ ក ត់ កររេំ ភេ យអំ ច និងរមួចំែណក្របយុទធ
្របឆងំអំេពីពុករលួយ។ ្រកសួងបនចុះេធ្វីករងរអធិករកិចច និងអេងកត្រ វ្រជវ េន ម្រកសួង ថ ប័ន 
អងគភពថន កជ់តិ និងេនថន ក់េ្រកមជតិ និងបនេធ្វីរបយករណ៍ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល ពិនតិយ និង
សេ្រមច។  

្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន កនុងករងរអធិករកិចច ដូចជ៖ ករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង 
(បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករងរេសុីបអេងកតករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដធី្លី ករងរស្រមបស្រមួល
បញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ េលីកិចចកររដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 

េដីមបេីលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អ ជ្រមញុ្របសិទធិភព ផលិតភព និងគុណភពេស ធរណៈ េដីមបបីេ្រមី
្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរ។ េលីសពីេនះ្រកសួងក៏បនអប់រ ំ ែណន ំបងក រ ទប់ ក ត ់នងិែកលម្អរកំហុសឆគង 
កនុងករអនុវត្តករងររបស់្រកសួង- ថ បន័ អងគភព ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិមួយ
ចំនួន េដីមបែីកលម្អរ នងិេលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណទងំ៤ដំ ក់កល
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។  

ជរមួ ្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបនផ ព្វផ យករយល់ដឹងនិង 
ករអប់រដំល់្របជពលរដ្ឋ ឱយយល់ដឹងពីចបប់េគលមួយចំនួន ជួយព្រងឹង្របសិទធភពករងររបស់ ថ បន័-
អងគភពរដ្ឋ ធនសុវត្តិភព ធរណៈ និងសិទធជូន្របជពលរដ្ឋ នមំកនូវតម្ល ភព នងិកត់បនថយបននូវ
បតុភពអសកមមនន ដូចជករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវ ៃនចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងិកិចចសនយរ ង្រកុម
ហុ៊នឯកជន ជមួយរដ្ឋ ជយួកត់បនថយ និងលុបបបំត់ករកឹបេកងថវកិ នងិករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុស
ទិសេ  និងចូលរមួចំែណកកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ។ 

 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី !  

េ យ្របេទសកមពុជ ចប់ពីពក់ក ្ត លឆន ២ំ០២០ និងឆន ២ំ០២១េនះ្រតូវរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ
េ យជមងឺកូវដី-១៩ ្រកសួងេយងីក៏ទទលួផលប៉ះពល់ែដរ េ យបញ្ហ ថវកិ។ ែតេទះជយ៉ង ក្តី េ យែផ្អក
មករពិភក កនុងសននបិត និងេដីមបឲីយសេ្រមចបននូវេគលេ ែដល្រកសួងចង់បន ខញុ ំសូមេសនីឯកឧត្តម 

េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្រតូវេផ្ត តេលីអនុ សន៍ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
១. េយងី្រតូវមនករសន សំំៃច កនុងករចំ យ េ យថវកិ្រកសួង្រតូវបនថយចុះេ្រចីន េ យេយង

លិខិតេលខ០០៣សហវ ចុះៃថងទី៨ ែខេម  ឆន ២ំ០២០ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ស្តីពី
ករេធ្វីវចិរណកមម និងករព្រងឹង្របសិទធភពចំ យ ស្រមប់អនុវត្តចបប់ស្តីពីហរិញញវតថុ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ំ
២០២១។ រដ្ឋបនសេ្រមចកត់ខទងច់ំ យ ដូចខងេ្រកម ចំនួន ៥០% រមួមន េ្របងឥនធនៈ សមភ រករលិ័យ 
ឯកស ្ឋ ន សមភ រ និងបរកិខ របេចចកេទសសង្ហ រមឹ សមភ រព័ត៌មនវទិយ េ ហុ៊យបណ្តុ ះប ្ត លកនុង និងេ្រក
្របេទស េ ហុ៊យទទួលេភញ វជតិ េ ហុ៊យទទួលេភញ វអន្តរជតិ ករ្របជុំ ករេធ្វីសិកខ  ករទិញវតថុ
អនុស វរយីក៍នុង និងេ្រក្របេទស ករេឃសន និងផ ព្វផ យព័ត៌មន ធរណៈ េបសកកមមកនុង និងេ្រក
្របេទស។  េ យែឡកចំែណកករទិញរថយន្ត គឺកត់១០០ភគរយ។ 
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២. េយងី្រតូវអនុ្រកឹតយេលខ ១៦៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៨ ែខតុ  ឆន  ំ២០២០ ស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌ មុខងរ
របស់សវនកមមៃផទកនុង និងអធិករកិចចដូចខងេ្រកម៖ 

 មចុះេធ្វីអធិករកិចចជ្របចដូំចមុនេលីកែលងែតមនពកយបណ្តឹ ង។ 
 ចុះេធ្វីែតអងគភព ែដលមន និភ័យខពស់ ដូចជអងគភពរកចំណូល នងិចំ យថវកិរដ្ឋ
េ្រចីនែដល ចទក់ទងនងឹអំេពីពុករលួយ ឬកិបេកង្របវញច។ 

 ែផនកដ៏ៃទេទៀត ជពិេសសករផ ព្វផ យចបប់ ករចុះេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងករ ម ន
ករអនុវត្តចបប់្រតូវេធ្វីបន្តជធមម ។ 

៣. ព្រងឹងវនិយ័ករងរ នងិ្រកមសីលធម៌ េ យ្រតូវវត្តមនឱយបនជប់ នងិបន្តបំេពញករងរជធមម  
េ យ្រតូវេ្របី្របស់េពលេវ ឱយមន្របេយជន៍ ដូចជ ម នព័ត៌មន នងិ្រ វ្រជវឯក រ េដីមបពី្រងឹង
សមតថភព។ 

៤. េ យ រករផ ព្វផ យចបប ់ ជត្រមូវករចបំច់ ្រកុមករងរ្រកសួង្រតូវបន្តករអប់រ ំ នងិផ ព្វ
ផ យចបប់ឲយបនទូលំទូ យ ្រគប់២៥ ជធន-ីេខត្ត ជពិេសសេទ មទី្របជុំជន នងិជនបទ ច់្រសយ៉ល 
និងជ្រមុញករងរសិក ទ បសទង់មត ិ (Survey) េ យបណ្តុ ះប ្ត លពីវធិី ្រស្ត ៃនករសិក ទ បសទង់  
និងករវភិគទិននន័យដលម់្រន្តីែដលពក់ព័នធេដីមបេីធ្វីរបយករណ៍ៃនលទធផលែដលរកេឃញីពីករ ទ បសទង់
ទងំេនះ។ 

៥. ្រតូវបន្តជ្រមុញឆ្លងេសចក្តី្រពងចបប់អធិករកចិច ែដល្រកសួងបន កែ់តងរចួ េ យបន្តស្រមប
ស្រមួលជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ េដីមបឱីយចបប់េនះ្រតូវបនអនុមត័។ ្រតូវ ក់ែតងេសចក្តី្របកសរបស់
្រកសួងេដីមបតី្រមង់ទិសករងរេ យមិនបច់រង់ចចំបប់អធិករកចិចដូចជ៖ ស្តង់ រអធិករកិចច នីតិវធិអីធិករកិចច 
្រកមសីលធមម៌្រន្តីអធិករកចិច នីតិវធិីៃនករ ម នករអនុវត្តចបប់ នីតិវធិីៃនករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង នតីិវធិី
ៃនករផ ព្វផ យចបប ់។ល។ 

៦. ្រតូវអនុវត្តបន្តនូវកមមវធិី ទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងប ្ណ ល័យ េអឡចិ្រតូនិក (e-Library) 
ែដល មរយៈកមមវធិីទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋ ច ក់ពកយបណ្តឹ ង នងិ ចេមីលឯក រចបប់ និងលិខិត
បទ ្ឋ នគតយុិត្តិនន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ ករអនុវត្តកមមវធីិគឺជករស្រមួល
ករផ្តល់េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ។ 

៧. ្រតូវព្រងឹង្របសិទធភព កនុងេបសកកមមចុះេធ្វីអធិករកិចច ករអេងកត ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ង នងិ
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ មរយៈកររកព័ត៌មនឲយមនតុលយភពចបស់ ស់ មនភស្តុ ង នងិឯក រ
សំ ង្រគប់្រគន់ទងំអងគេហតុ និងអងគចបប់។ ល់ពកយបណ្តឹ ងែដលបញជូ នេទសមតថកិចចពក់ព័នធពិនតិយេ ះ
្រ យ ្រតូវ ម ន េសីុបសួរព័ត៌មនអំពីវឌ ភព ៃនករេ ះ្រ យឲយបនចបស់ ស់ និងទន់េពលេវ  រចួជូន
ព័ត៌មនេទេដីមបណ្តឹ ងវញិ។ 

៨. ម្រន្តី ជករ្រកសួង ជពិេសសម្រន្តីអធកិរកិចច្រតូវបន្តព្រងឹងសមតថភពេដីមបផី្តល់េស ្របកបេ យ
្របសិទធភព េដីមបជីំរុញតម្ល ភព និងគណេនយយភព និងេរៀបចំ នងិអនុវត្តយុទធ ្រស្ត អភិវឌ សមតថភពឱយ
បនទូលំទូ យ េដីមបធីននូវ្របសិទធភព ៃនេស ធរណៈឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី ។ 

៩. ម្រន្តី ជករកនុង្រកសួង និងមនទីរទងំអស់្រតូវែស្វងយល់អំពីចបប់ និងបទបញញត្តិននែដលពក់ពន័ធ
នឹងករងរសនូលរបស់្រកសួង េដីមបបីេងកនីសមតថភព និងមនលទធភព បក្រ យ ពនយល់ ពិភក ែវកែញក 
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កនុងករបំេពញភរកិចច ជពិេសសកនុងករងរអធិករកិចច េ ះ្រសយពកយបណ្តឹ ង ម នករអនុវត្តចបប់និង
ផ ព្វផ យចបប់។ 

១០. វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច ្រតូវព្រងឹងគុណភពបណ្តុ ះប ្ត ល ជពេិសសព្រងឹងសមតថភព្រគូ។ 
េ្រពះេយងីជ ថ ប័នសនូលេលីវសិ័យអធិករកិចច េយងី្រតូវែតចបស់ជងេគ។ េយងី្រតូវបេងកីតជេមេរៀនែដលជ
របស់េយងីមិនែមនចម្លងទងំ្រសុងពី្របេទស មួយេនះេឡយី។ វទិយ ថ នជតអិធកិរកិចច្រតូវចំខ្លឹម រ 
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លថន កប់ថម ថន កម់ធយម នងិថន ក់ឧត្តម េលីជំនញអធិករកិចច និងជំនញពក់ព័នធ។ 
វទិយ ថ នក៏្រតូវបណ្តុ ះប ្ត លមុខជំនញេផ ងបែនថម េ្រកពីអធិករកិចច ដូចជ ជំនញអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
ជំនញែផនកករសិក ្រ វ្រជវ ជំនញ យតៃម្ល ជំនញែផនក ទ បសទង់មតិ និងជំនញេផ ងៗេទៀត ែដលជត្រមូវ
ករចំបំច់របស់្រកសួង។  

១១. ្រតូវបន្តេធ្វីករែកទ្រមង់ៃផទកនុង្រកសួងជបេណ្តី រៗ េដីមបអីនុវត្តថវកិ មកមមវធិី និងអនុវត្ត្របព័នធ
បេចចកវទិយពត័៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) េដីមបពី្រងឹងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ  ្រតូវេធ្វី
ឲយបនហមត់ចត់ ចបស់ ស់ ជពិេសសករេ្របី្របស់កញច ប់ថវកិ ឱយមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងសម
្រសប មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 

១២. កនុងេពលបំេពញេបសកកមមចុះេធ្វីអធិករកិចច ម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច ្រតូវេគរពឲយបនខជ ប់ខជួន 
និងមុឺងម៉ត់ នូវ្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករអធិករកិចច ែដលបន ក់េចញរចួេហយី។ ្រតូវមនភពទន់ភ្លន់ែតមុឺង
ម៉ត់ េ យយកចបប់ជធំ។ ្រតូវមនឯកស ្ឋ ន ដូចែដល្រកសួងបនែណនរំចួេហយី និង្រតូវអនុវត្តឱយបនល្អ 
មអភិ្រកមទងំ្រប ំរបស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទកឹ ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” 

និងបវន២ គឺ “ែកទ្រមងខងកនុង និងបេងកីតមិត្តខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ” ែដល្រតូវចងចជំនិចច។ 
១៣. េទះជមន ថ ប័នេ្រចីន មនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬ្រតួតគន ក៏េ យ េយងី្រតូវែតពនយល់ពី

រៈសំខន់ៃនករងរអធិករកិចច ែដលជ ថ ប័ន្រតួតពិនិយ ជ្រមុញអភិបលកិចចនិង្របសទិធភពករងរ ដល់
ថ ប័នេផ ងៗេទៀតឱយយល់ និង្រតូវែកទស នៈែដលខុសឆគងព ី “ករងរ្រតតួគន “ េទជ “ករងរបំេពញបែនថម

គន េទវញិេទមក” េដីមបី ជរ ្ឋ ភិបលែតមួយ។  
១៤. មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភនិងអធិករកចិចេន ជធនី-េខត្ត ព្រងងឹកិចចសហករ 

និងទំនក់ទនំងឱយបនល្អជមួយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត េដីមបរីមួគន បំេពញករងរ ជពិេសសករេ ះ្រ យ
ពកយបណ្តឹ ង។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី ជករ 
្រកុមករងរៃនគណៈកមមករេរៀបចំសននិបត ែដលបនខិតខបំំេពញករងរយ៉ងសកមម និងេ យ ម រតីទទួល
ខុស្រតូវខពស់េធ្វីឱយសននិបត្រកសួងឆន េំនះបនទទួលេជគជ័យគួរជទីេពញចិត្ត។ 

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជ
មួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងប ្ត ្រកសួង- ថ បន័ ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួ
ចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលីវសិ័យ
ទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករទទួល 
និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងងឹអភិបលកចិចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់សងគមជតិ
ទងំមូល។ 
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មុននឹងបញចបក់នុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមអបអរ ទរចំេពះលទធផល 
ែដលអងគសននិបតសេ្រមចបនកនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ និងេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ឯកឧត្តម  េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសីទងំអស់នឹងបន្តអនុវត្តភរកិចចេ យយកចិត្តទុក ក់ខពស់ េដីមបបីេងកីតសមិទធផលថមីៗែថមេទៀត 
ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍របស់ជតិ។  

ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម  េ កជទំវ  េ ក  េ ក្រសី និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ សូម្របកប
េ យពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបតបូកសរុបករងរ ្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិចឆន ២ំ០២០ និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០២១ចប់ពីេពលេនះតេទ។                 
 


